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Z fotokopií listů „New-York Daily Tribune", 
„People's Paper", ,,Neue Oder�Zeitung''. a rukopisů 
přeložil Jaroslav Bílý. Uspořádáno a redigováno 
podle Marx-Engels, Sočiněnija, izdanije vtoroje, 

tom 10, Gospolitizdat, Moskva 1958. 

PŘEDMLUVA 

Desátý svazek Spisů Karla Marxe a Bedřicha Engelse obsahuje 
články, které napsali od ledna 1854 do ledna 1855 .. Velká.většina 
těchto článků byla otištěna v americkém pokrokovém deníkú „New
York Daily Tribune". Některé články, které poslal do „Tribune", 
uyeřejňova! Marx také v chartistickém listu „People's Paper", 
někdy je však přepracovával, aby je zpřístupnil anglickému dělnic
kému čtenáři. Od ledna 1855 začal Marx spolupracovat také s ně
meckým buržoazně demokratickým listem „Neue Oder-Zeitung'� 
a používal k tomu materiálu ze svých a Engelsových článků posíla
ných do „Tribune". Spolupráce s „Neue Oder-Zeitung" umožňo
vala Marxovi vysvětlovat německým čtenářům důležité problémy 
mezinárodní politiky, hospodářského vývoje a vnitřní situace růz
ných kapitalistických zemí, jakož i otázky souvisící s bl.iržoazně 
demokratickým a dělnickým hnutím. 

Marxovy a Engelsovy publicistické stati jsou významnou slož
kou ohromné a mnohotvárné vědecké a politické práce,· kterou 
zakladatelé· marxismu v té době konali. Marx pokládal· především 
za nutné dále rozpracovávat teorii vědeckého SO\:ialismu, a proto 
pokračoval . ve svém· ekonomickém bádání. Hlavním předmětem 
Engelsovy badatelské práce byly dějiny a teorie vojenství a také 
jazykověda. Mnohé závěry a zobecnění, k nimž zakladatelé mar
xismu při své badatelské práci dospěli, uplatnili ve svých článcích 
napsaných pro „Tribune" a jiné noviny. Tyto články, věnované 
většinou současným událostem, politickému a hospodářskému životu 
v nejdůležitějších zemích Evropy a Asie, jsou názorným příkladem 
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použití materialistické dialektiky při rozboru základních problém� 
současnosti. 

Ve svých novinových článcích, právě tak jako v korespondenci 
s představiteli dělnického hnutí různých zemí se Marx a Engels 
snažili vyložit stanovisko proletariátu k nejdůležitějším otázkám 
mezinárodního života i vnitřní politiky evropských států. Zakla
datelé marxismu formulovali akční program proletariátu v si
tuaci, kdy se ve většině zemí dělnické hnutí ještě neoddělilo 
od všeobecně demokratického proudu; své učení o vedoucí úlo
ze proletariátu konkretizovali vzhledem k základním úkolům epo
chy a k svérázným podmínkám té či oné země. Protože nemohli 
vystoupit s všestranným a otevřeným zdůvodněním taktiky prole
tariátu, tak jako to udělali svého času v řadě dokumentů Svazu ko.:. 
munis�ů a na stránkách „Neue Rheinische Zeitung", byli nyní
nucem formulovat své taktické poučky v jednotlivých článcích, psa
ných od případu k případu, při rozboru konkrétních. událostí, a 
-občas se museli uchylovat i k jinotajné formě. 

V letech 1854-1855 v souvislosti s krymskou válkou věnovali 
Marx a Engels hlavní pozornost mezinárodním vztahům a průběhu 
válečných akcí na různých bojištích. Těmto dvěma tématům je vě
nována značná část článků obsažených v desátém svazku. Zvláštní 
místo tu zaujímají články, které charakterizují ekonomický vývoj 
a politický život kapitalistických zemí, především Anglie, a rovněž 
anglické dělnické hnutí. Velká skupina článků se týká revolučních 
událostí roku 1854 ve Španělsku. Na ně navazuje série Marxových 
článků „Revoluční Španělsko", objasňující dějiny španělských bur
žoazních revolucí na počátku 19. století.. 

K rozboru zahraniční politiky různých evropských států v době 
krymské války, různých etap diplomatických jednání a průběhu 
válečných akcí přistupovali Marx a Engels z hlediska perspektiv 

dalšího vývoje dělnického, revolučně demokratického a národně 
osvobozeneckého hnutí, z hlediska zájmů revoluce. 

Stejně jako v letech 1848-1849 viděli Marx a Engels hlavní 
oporu feudálně absolutistické reakce v Evropě v carismu. Rozbití 
carismu, odstranění jeho reakčního vlivu na Evropu pokládali za 
nezbytnou podmínku vítězství proletářské revoluce v Anglii a ve 
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Francii, demokratického vyřešení klíčových otázek historického 

vývoje Německa, Itálie, Polska, Maďarska a jiných evropských 
zemí - otázek, které revoluce z let 1848 až 1849 nevyřešila. 

Marx a Engels zároveň jasně viděli, že vládnoucí třídy v Anglii 
a ve Francii mají životní zájem na tom, aby carismus jako kontra
revoluční síla zůstal zachován, že si nepřejí, aby byl úplně rozdr
cen, protože se obávají revolučních následků jeho porážky pro 
Evropu, protože v tom spatřují ohrožení svého vlastního panství. 
Marx a Engels ve svých článcích dokazovali, že anglická oligarchie 
a francouzská bonapartovská vláda chtěly jen vyřadit Rusko jako 
svého soupeře v boji o hegemonii na Blízkém východě, nastolit své 
panství na Balkáně a v oblasti Černého moře a oslabit vojenskou 
moc carského Ruska. Proto směřovalo hlavní úsilí anglické a fran
couzské vlády k tomu, aby válku pokud možno lokalizovaly, aby 
omezily sféru válečných akcí jen na ty oblasti, které chtěly uchvá
tit. Proti tomuto plánu lokální války vedené v kořistnickém zájmu 
anglických a francouzských vládnoucích tříd stavěli Marx a Engels 
heslo revoluční války evropských národů proti carskému samo
děržaví. 

Když Marx a Engels vypracovávali taktiku proletariátu za 
krymské války, vycházeli z toho, že kdyby válka proti carismu na
byla celoevropského charakteru, mohla by vyvolat nový revoluční 
rozmach v evropských zemích, způsobit pád protilidových, despo
tických režimů v těchto zemích a osvobodit ujařmené národy 
v Evropě; v tomto případě by se tato válka změnila v revoluční 
válku národů proti carismu. Taková válka by mohla uspíšit do
zrání revoluční situace i v samém Rusku a přiblížit revoluci proti 
samoděržaví a nevolrůctví. 

A tak heslo revoluční války proti carismu, jež razili Marx 
a Engels, mělo rozpoutat revoluční hnutí v Evropě, pozvednout 
lidové masy všech evropských zemí proti tehdejším vládám. Právě 
v tom je zásadní rozdíl mezi stanoviskem zakladatelů marxismu a 
nacionalistickým stanoviskem těch představitelů evropské buržoazní 
demokracie, kteří podporovali kontrarevoluční vlády v Anglii 
a ve Francii a hodnotili jejich válku proti Rusku jako „válku 
svobody proti despotismu" (viz tento svazek, str. 286). 
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Marxova a Engelsova taktika v období krymské války by
la pokračováním jejich taktiky z let 1848-1849, kdy na strán-' 
kách „Neue Rheinische Zeitung" vyzývali k revoluční válce proti 
carismu. Tato taktika, jak ukázal V. I. Lenin, byla diktována 
objektivními historickými podmínkami období 1789-1871, kdy 
na prvním místě stál úkol zničit absolutismus a feudalismus. 
,,Dokud nebyl svržen feudalismus, absolutismus a cizácký útlak, 
nemohlo být o rozvoji proletářského boje za socialismus ani řeči". 
(V. I. Lenin, Spisy, sv. 21, str. 302.) 

Výzva k revoluční válce proti carismu a k revoluční přeměně 
Evropy je jasně formulována v Engelsově článku „Evropská válka", 
kterým tento svazek začíná. Článek byl napsán, když v lednu 1854 
vplula do Černého moře anglicko-francouzská flotila. Engels uka-' 
zuje v tomto článku zásadní rozdíl mezi válkou, kterou hodlaly 
vést vládnoucí třídy v Anglii a ve Francii proti Rusku, a skutečně 
revoluční válkou proti carismu v zájmu demokratického přetvoření 
Evropy. Engels vyjadřuje přesvědčení, že se okolnosti, podmínky 
a charakter války změní, až na scénu vystoupí šestá velmoc - revo
luce, která ukáže, že je mocnější než ostatních pět takzvaných „vel
mocí" dohromady. V článku je vyslovena myšlenka, že začínající 
válečné akce - ať už si to anglická a francouzská vláda přejí nebo 
ne - se mohou stát impulsem k evropské revoluci, pro niž už hospo
dářský i politický vývoj Evropy, růst třídních rozporů a sílící neklid 
mezi dělníky a pracujícími masami připravil půdu. Táž myšlenka 
je vyslovena rovněž v Engelsově článku „Válka", v Marxově a En
gelsově společném článku „Vývoj války" a vycházejí z ní i jiné 
jejich články o válce. 

Zakladatelé marxismu nejprve nastínili celkovou taktiku prole
tariátu v období krymské války a potom ji rozvíjeli a konkretizovali 
podle specifických podmínek té či oné země. Zvláštní pozornost 
věnovali Anglii, v té době nejdůležitější kapitalistické zemi, neboť 
perspektivě jejího revolučního vývoje přikládali prvořadý význam. 
Analyzovali hospodářskou a politickou situaci v Anglii, vztah růz
ných tříd anglické společnosti a anglických politických stran ke 
krymské válce, a přitom ve svých článcích neustále odhalovali 
vnitřní a zahraniční politiku anglický�h vládnoucích tříd a jejich 
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stran - whigů a toryů. Dokazovali, že anglické vládnoucí třídy 
svou vnitřní politikou znemožňují pokrokový vývoj anglického lidu 
a že se v zahraniční politice řídí svými kořistnickými třídními 
zájmy; snaží se carismus pouze oslabit, ale přitom tuto baštu re
akce v Evropě zachovat. Odhalování celého. anglického politic
kého systému a postoje buržoazních stran, ostrá kritika anglické 
diplomacie a metod vedení války tvoří hlavní náplň Marxových a 
Engelsových článků věnovaných rozboru politiky vládnoucích tříd 
v Anglii. 

Marx ve svých článcích ukazuje, že politika buržoazně aristo
kratické oligarchie se vyznačuje touž věrolomností, která už je pro 
anglickou diplomacii typická a tradiční. V článcích „Dokumenty 
o rozdělení Turecka" a „Tajná diplomatická korespondence" od
haluje Marx na základě podrobného rozboru mnoha diplomatic
kých dokumentů několik anglických státníků, kteří se před vypuk�
nutím války pokoušeli dohodnout s carskou vládou o rozdělení
Turecka a zajistit si tak rozhodující postavení na Blízkém východě.
Marx dochází k závěru, že kdyby rozdělení Turecka mezi carské
Rusko a Anglii nebylo nutně znamenalo válku s Francií a válka
s Francií nehrozila evropskou revolucí,. spolkla by anglická vláda
Turecko právě tak ochotně jako Rusko (viz tento svazek, .str. 185).

V četných vojenských přehledech, které napsal na Marxovu 
žádost Engels a které v „New-York Daily Tribune" vycházely 
jako úvodníky, byl kritizo".án způsob, jakým anglická vláda vedla 
válku. Marx a Engels považovali tuto kritiku za velmi důležitou při 
odhalování anglické oligarchie. Část těchto přehledů uveřejňova:lí 
také v chartistickém listě „People's Paper"; viděli v tom jeden 
z prostředků agitace mezi anglickými dělníky proti politice vlád
noucích tříd. 

Ve svých vojenských článcích se Engels projevil jako velký 
vojenský odborník, jako zasvěcený .znalec válečného umění. V řadě 
článků - ,,Válka", ,,Současný stav anglické armády, její taktika, 
výstroj, intendantura atd.", ,,Britská katastrofa na Krymu" a jiné -
ukazuje konzervatismus anglického vojenského systému, rutinérství 
a zaostalost vojenství v Anglii ve srovnání s jejím celkovým kapita
listickým vývojem. V článcích „Otázka války v Evropě", ,,Ústup 
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Rusů od Calafatu", ,,Postavení armád v Turecku" a mnoha dalších 
rozebírá Engels průběh válečného tažení, charakterizuje situaci 
vojsk bojujících mocností, analyzuje jednotlivé vojenské operace. 
Velmi zajímavý je Engelsův rukopis „Kronštadtská pevnost", po
prvé uveřejněný ve Spisech. V článcích „Bitva u Inkermanu" 

. 
' 

„Válka", ,,Tažení na Krymu" Engels vysoko oceňuje hrdinství 
ruských vojáků, ale zároveň ostře kritizuje zaostalost vojenské vědy 
v carském Rusku, neschopnost velké části generálů a tupý „dril", 
který vládl v carské armádě. 

Velká skupina Engelsových čláriků je věnována obléhání Seva
stopolu, které pokládal za novou etapu válečného tažení (,,Útok na 
Sevastopol", ,, Obléhání Sevastopolu", ,,Ke kritice obléhání Sevasto
polu" a další). V článcích z října až listopadu 1854 vycházel Engels 
z početní převahy spojenců a ze slabosti opevnění Sevastopolu, a 

· proto považoval za možné, že město v dohledné 4obě padne. Avšak
hrdinství obránců Sevastopolu, jejich chrabrost a obětavost umož
nily připravit Sevastopol, do té doby ze souše nechráněný, k dlouhé
obraně. To přimělo Engelse, aby v prosinci 1854 a v lednu 1855 po
znamenal, že otevřené město se již změnilo „v prvotřídní opevněný
tábor" (viz tento svazek, str. 590) a že zásluhou ruské houževna
tosti je Sevastopol pevnější než kdy předtím, takže je naprosto
nemožné vzít ho ztečí (viz tento svazek, str. 650).

Engelsovy články o krymské válce, uveřejněné v tomto svazku
i v 9. a 11. svazku Spisů, obsahují cenné materiály a teoretické zá
věry z dějin válečného umění, vojenské teorie, strategie a taktiky.
Tyto články znamenají důležitou etapu ve formování marxistické
vojenské teorie a jsou zobecněním zkušeností z tehdejších válek
z hlediska historického materialismu. Čteme-li však Engelsovy vo
jenské články, musíme brát v úvahu, že měl č�sto k dispozici jen
teridenční informace buržoazního západoevropského tisku a neměl
čas ani možnost ověřovat si zprávy o průběhu válečných akcí, pro
tože vojenské přehledy psal skoro současně s událostmi; proto hod
notil některé válečné operace jednostranně, jako například sinop
skou bitvu nebo dobytí Bomarsundu.

Při odhalování zahraniční politiky anglické oligarchie ukazo
vali Marx a Engels zároveň protilidovou podstatu celého politického
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zřízení buržoazně aristokratické Anglie. V několika článcích o par
lamentních debatách podává Marx skvělou kritiku anglického poli
tického systému dvou stran. Zdůrazňuje, že boj mezi whigy a toryi 
v otázkách zahraniční politiky je pouze zdánlivý, protože obě strany 
se snaží neničit si vzájemně politickoq „reputaci", aby nepodkopaly 
panství vládnoucích tříd vůbec (viz tento svazek, str. 81). Ně
které Marxovy články byly namířeny proti určitým osobám -
proti tehdejším anglickým politikům. Marx sleduje i nadále čin
nost významných představitelů anglické · oligarchie, které si vzal 
na mušku už dříve, jako Palmerstona, Russella, Aberdeena, Glad
stona a jiných. 

Když líčí postoj různých politických stran a skupin v an
glickém parlamentě za.:v.álky, ukazuje Marx, jakou neslavnou roli 
hrála v politickém životě země frakce liberálních irských poslan
ců v parlamentě (takzvaná irská brigáda). Představitelé této frakce, 
poznamenává Marx, ve skutečnosti zradili národní hnutí irského 
lidu. Irská brigáda podporovala hned tu, hned onu anglickou stra
nu, a tím na nich získávala jednotlivé ústupky, uspokojovala své 
sobecké zájmy a nijak nebránila anglickým kolonizátorům vy
sávat Irsko; ,,nikdy nezabránila žádné podlosti páchané na Irsku, 
ani žádné nespravedlnosti vůči anglickému lidu" (viz .tento svazek, 
str. 85). 

Značný počet článků (,,Parlamentní debaty", ,,Válka. -
Parlamentní debaty", ,,Parlamentní debaty o válce" a další) je 
věnován rozboru vystoupení různých poslanců v parlamentě 
k otázkám vedení války, k rozpočtu, k návrhům různých reforem 
atd. Některých z těchto schůzí sněmovny se Marx sám zúčastnil. 
Na konkrétních příkladech nemilosrdně kritizuje kapitalistickou 
společnost, ukazuje její nedostatky a vady, odhaluje existující 
politický řád, třídní podstatu anglického parlamentu, pokrytec
tví a faleš buržoazních členů parlamentu. Při rozboru váleč
ného rozpočtu předloženého ministrem financí Gladstonem zdů
razňuje Marx v článku „Britské finance", že válku musí nakonec 
zaplatit lidové masy. Mnoho Marxových článků obsahuje ostrou 
kritiku anglického buržoazního tisku. 

V řadě článků Marx ostře kritizuje projevy představitelů free-
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traderských kruhů anglické průmyslové buržoazie, kteří se sesku
pili kolem takzvané manchesterské školy, vydávali se za „stou
pence míru" a odpůrce války s Ruskem. Marx ukazuje, že toto 
stanovisko freetraderů nevyplývalo z upřímného přání zachovat mír, 
nýbrž z přesvědčení, že Anglie je schopna vydobýt si monopol 
na světových trzích mírovými prostředky, bez vynakládání peněz 
na válku. Freetradeři vycházeli z toho, že vývoz anglického zbo
ží na ruské trhy roste, a na tom dokazovali, že kapitalistická Anglie 
má společné zájmy se statkářským Ruskem. Marx zdůrazňoval, že 
jestliže freetraderští pohlaváři Cobden a Bright vystupují v úloze 
„obránců míru", fakticky hájí režim, který byl nastolen v Evropě 
v roce 1815 v zájmu reakčních vládnoucích tříd evropských vel
mocí a proti životním zájmům národů, čili že anglická průmyslová 

buržoazie, vystupující pod pláštíkem pacifistických hesel, je ve 
skutečnosti stejným nepřítelem demokracie a národně osvobozenec
kého hnutí jako anglická aristokratická oligarchie. Falešná míru
milovnost Cobdenů a Brightů, kterou se snažili zamaskovat svou 
nenávist k revoluci a snahu udržet při životě takovou reakční sílu, 
jako byl carismus, prozrazuje, jak říká Marx, ,,nízkou a podlou 
duši evropské buržoazie" (viz tento svazek, str. 64). 

Kritiku stanoviska anglických freetraderů v zahraničně poli
tických otázkách doplňuje Marx zdrcující kritikou jejich vnitřní 
politiky, jejich pokryteckého vystupování v úloze „ochránců" lido
vých mas. V článcích „Obchodní a průmyslová krize" a „Obchodní 
a průmyslová krize v Anglii" označuje Marx freetradery za nejhorší 
nepřátele dělnické třídy. Cobdenové a Brightové, píše Marx, fari
zejsky lkají nad „vzájemným masakrováním křesťanů" ve válce, 
ale zároveň hájí neomezené vykořisťování dělníků, všemožně se 
domáhají zrušení zákonů omezujících pracovní dobu žen a dětí. 
Marx ukazuje, že freetradeři se snaží nesprávně vysvětlit narůstání 
hospodářské krize v Anglii náhodnými příčinami, především vlivem 
války. Freetradeři se snažili zachránit své dogma, podle něhož je 
zrušení obilních zákonů a zavedení zásad svobodného obchodu 
všelékem proti obchodním a průmyslovým krizím. 

V četných článcích o ekonomickém vývoji kapitalistických 
zenií, hlavně Anglie, Marx vyvrací koncepci freetraderů a jiných 
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buržoazních ekonomů. Přitom se opírá o bohatý statistický mate
riál, o každodenní studium a o zobecňování běžných ekonomických 
údajů, jež bylo součástí Marxovy gigantické přípravné práce na 
jeho hlavní ekonomické dílo - ,,Kapitál'\ Marx vychází ze všeobec
ných zákonitostí vývoje kapitalismu, které objevil, a dokazuje neu
držitelnost buržoazní politické ekonomie. Zdůrazňuje, že krizové je
vy, projevující se v Anglii, jsou organickou součastí kapitalistic
kého výrobního způsobu s jeho antagonistickými rozpory. Tyto 

krizové jevy se dostavily, ačkoli válka do určité míry podporovala 
r ozvoj jednotlivých průmyslových odvětví, neboť umožnila využít 
část volného kapitálu na válečné účely. Marx upozorňuje na jeden 

specifický rys anglického hospodářství, který se tehdy projevoval, 
totiž na jeho těsné sepětí se světovým trhem; tím, že vzrůstal vývoz 
anglického zboží do ostatních zemí, sílil vliv anglického průmyslu, 
ale také vliv otřesů, které prodělával, na celé světové hospodářství. 
·.. .Marx zkoumá cyklický vývoj kapitalistického hospodářství a

dochází k závěru, že hospodářský rozkvět v Anglii, který začal roku
1849, · nemůže trvat nepřetržitě a že krizové příznaky, projevující
se v anglickém hospodářství v letech 1853-1854, přerostou v hlubo
kou hospodářskou krizi, což se také skutečně roku 1857 stah
S vypuknutím příští krize spojoval Marx· možnost nového roz
machu dělnického a revolučního hnutí v, Evropě.

Zvláštní místo zaujímají v tomto svazku články věnované děl
nickému hnutí v Anglii: ,,Zahájení dělnického parlamentu. -
Válečný rozpočet Anglie", ,,Dopis dělnickému parlamentu", 
„Dělnický parlament" a další. Oba zakladatelé marxismu byli 
po .mnoho let. v. těsném spojení s chartistickým hnutím a přímo se 
ho zúčastňovali. V první polovině padesátých let pomáhali revo
lučním chartistům v boji za obnovení chartismu na novém, socia
listickém základě. Ve svých článcích popularizoval Marx materiály 
otiskované v chartistickém tisku, propagoval projevy vůdce revoluč
ních chartistů Ernesta Jonese, pomáhal chartistům odhalovat před 
masami pracujících třídní charakter anglického parlamentu. V člán-: 
ku „Opevnění Cařihradu. - Dánská neutralita. - Složení anglického 
parlamentu. - Neúroda v Evropě" rozebír<,Í sociální složení parla� 
mentu i tehdejší volební systém a ukazuje, že nejpočetnější třída 

15 



PŘEDMLUVA 

anglické společnosti - proletariát - je ve skutečnosti zbaven práva 
a možnosti účastnit se politického života země. Zakladatelé mar
xismu vytyčili anglickému proletariátu naléhavý úkol, vytvořit 
vlastní, skutečně revoluční masovou politickou stranu. V pozdrav
ném dopise dělnickému parlamentu staví před n�j Marx velký 
a slavný cíl - ,,qrganizovat dělnickou třídu v celonárodním mě
řítku" (viz tento svazek, str. 147). V jiném článku zdůrazňuje, že 
anglický proletariát získá tu společenskou a politickou moc, kterou 
potřebuje k boji jak proti výsadám dnešních vládnoucích tříd, tak 
proti porobě pracujících tříd (viz tento svazek, str. 138-139), jen 
zorganizuje-li se v celonárodní stranu. 

Značně místa v článcích zařazených do tohoto svazku je věno
váno Francii, její vnitřní i zahraniční politice, jejímu postoji v krym
ské válce. Při hodnocení tohoto postoje vycházeli Marx a Engels 
z toho, že Napoleona III. hnala do vojenských dobrodružství sama 
podstata bonapartovského režimu - režimu buržoazní diktatury, 
opírající se o armádu. ,,Nemá na vybranou: buď revoluci doma, 
nebo válku v cizině," píše Marx (viz tento svazek, str. 123). Ne
jednou zdůrazňuje, že bonapartovská Francie sehrála úlohu jed
noho z hlavních podněcovatelů krymské války. ,,Skutečnou pří
činou nynější východní krize," říká, ,,je bonapartovská uzurpace" 
(viz tento svazek, str. 89). 

Marx a Engels připomínali, že Napoleon III. a jeho klika, 
stejně jako anglická oligarchie, se bojí evropské revoluce, a proto 
jsou pro lokalizovanou válku. Podobně jako britská koaliční vláda 
i francouzská bonapartovská vláda sledovala válkou své zištné 
dobyvačné cíle, což se zračilo ve válečných plánech a akcích 
francouzského velení. Marx ve svých článcích soustavně odhaloval 
tajné úmysly francouzské vlády, bojoval prÓti lživým bonapartis
tickým heslům, šířícím v lidových masách šovinistické opojení. 
Energicky vystupoval proti pokusům některých buržoazních demo
kratů vydávat Ludvíka Bonaparta za obránce demokracie, za 
„představitele svobody" (viz tento svazek, str. 286). Demaskoval 
protidemokratickou a protilidovou politiku Napoleona III. a pra
nýřoval krvavé metody „prosincové civilizace" (viz tento svazek, 
str. 550). V článku „Reorganizace anglické vojenské správy. -
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Rakouské výzvy. Hospodářská situace v Anglii. - Saint
Arnaud" je skvělou pamfletistickou formou vykreslena podobizna 
jednoho z těch, jimž „je svěřena záchrana civilizace", typického 
představitele vládnoucích kruhů bonapartovské Francie, maršála 
Saint-Arnauda, prodejného kariéristy a cynického přisluhovače 
Ludvíka Bonaparta. 

V době, kdy bylo dělnické hnutí ve Francii rozbito, Marx 
a Engels zvlášť pozorně a s účastí sledovali osud francouzských 
proletářských revolucionářů, především Augusta Blanquiho, v němž 
viděli významného vůdce francouzské dělnické třídy. V tomto 
smyslu je velmi zajímavá ta část článku „Sevastopolská mystifi
kace. ----:: Přehled zpráv", kde Marx staví Augusta Blanquiho proti -
Armandu Barbesovi, který v době krymské války propadl buržoazně 
nacionalistickým náladám. 

Řada Marxových článků zařazených do tohoto svazku obsa
huje ostrý kritický rozbor vnitřní i zahraniční politiky Pruska a jeho 
postoje v době krymské války. Tomu jsou věnovány články „Pro
hlášení pruského kabinetu. - • Bonapartovy plány. - Politika 
Pruska", ,,Rusko a německé státy. - Ceny obilí", ,,Bombardování 
Oděsy. - Řecko. - Provolání černohorského knížete Danily. -
Manteuffelův projev", ,,Smlouva mezi Rakouskem a Pruskem. -
Parlamentní debaty 29. května" a další. Otázku, jaký postoj by 
mělo zaujmout Prusko ve válce, posuzoval Marx z hlediska 
hlavní historické úlohy Německa, nevyřešené revolucí z let 1848 
až 1849, z hlediska úlohy vytvořit jednotnou demokratickou němec
kou republiku. Domníval se, že účast Pruska ve válce proti car
skému Rusku by mohla dát bezprostřední podnět k novému roz
machu demokratického hnutí v Německu, v němž by rozhodující 
roli sehrála dělnická třída. Vystoupení lidových mas by vedlo 
k svržení monarchií v Prusku i v jiných německých státech a k vy
tvoření jednotného demokratického německého státu. Marx ukázal 
v pravém světle politiku reakčních pruských vládnoucích kruhů, 
zachvácených strachem z lidových mas, zvláště jejich úmysl za
tknout všechny významnější demokraty, uvrhnout je do východo
pruských pevností, a tím jim znemožnit, aby zorganizovali lidové 
hnutí (viz tento svazek, str. 99-100). 

2 Marx-r;nge:.J 17 



P:R.EDMLUVA 

Zvláštní pozornost věnuje Marx ve svých článcích rozboru 
postoje Rakouska v krymské válce. Marx i Engels byli přesvědčeni,
že vstup Rakouska do války by měl velký význam, neboť soudili,
že přenesení válečných operací do střední1 Evropy by vyvolalo
nový rozmach národně osvobozeneckého hnutí, který by mohl
vést k vítězství buržoazně demokratické revoluce. V tom případě
by se nutně změnil i sám charakter války. ,,Dokud se válka omezuje
na jedné straně na západní mocnosti a Turecko a na druhé straně
na Rusko," napsal Engels, ,,nebude to taková evropská válka,
jakou jsme viděli po roce 1792" (viz tento svazek, str. 31).

Vstup Rakouska do války by mohl vést k rozbití rakouského
mocnářství - vězení národů, k vytvoření samostatných národních
států z národností porobených Rakouskem a k demokratickým pře
měnám v řadě evropských zemí. ,,Kromě Němců," upozorňuje
Marx, ,,mají největší zájem na tom, jak dopadnou východní kom
plikace, Maďaři a Italové" (viz tento svazek, str. 221).

Na základě důkladného rozboru postoje rakouské monarchie
v článcích „Ruská diplomacie. -.Modrá kniha o východní otázce.
- Černá Hora", ,,Podrobnosti o madridském povstání. - Ra
kousko-pruské požadavky. - Nová rakouská půjčka. - Valašsko",
„Ústup ruských vojsk", ,,Válka na Východě" docházejí Marx
a Engels k závěru, že politika neutrality, kterou sledovala rakouská
vláda za východní krize, byla podmíněna vratkostí reakčního reži
mu habsburské monarchie a jejími zahraničně politickými i vnitř
ními potížemi. Rakouská vláda byla jaksi mezi dvěma mlýnskými ka
meny. Nemohla připustit porážku carského Ruska, protože Habs
burkové by „ztratili přítele, který by jim pomáhal z bryndy při
příštím náporu revoluce" (viz tento svazek, str. 315). Na druhé
straně si rakouská vláda nepřála posílení Ruska· a bála se, že postup
ruských vojsk na Balkáně vyvolá nepokoje mezi slovanskými ná
rody, utlačovanými v rakou,ské říši, a probudí v nich „vědomí
vlastní síly i poroby, kterou musí snášet pod germánským jhem"
(viz tento svazek, str. 57). Proto Rakousko žádalo, aby ozbrojené
síly Ruska odešly z podunajských knížectví. Kromě toho rakouská
vláda doufala, že se s pomocí západních mocností dostane z finanč
ních potíží, které se velmi zhoršily, jak ukázal Marx v článcích
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Vál.kana Vy'chodě" Bankrot Rakouska" a dalších. To byly také" '" k 'h , příčiny, píše Marx, proč byl postoj rakouské vlády ta va avy
a kolísavý. , v , 

Při rozboru vnitřní situace rakouského c1sarstv1 Marx pouka
zoval na to, že politice rakouské vlády, rozdmýchá:vají�í národ11;ostní
sváry mezi národy porobenými Rakouskem, napomahal nac10na„• listický postoj buržoazně liberálních představitelů těchto národů,
hlavně postoj italských liberálů. ,,Tajemství, proč se tak dlouho
drží rakouské mocnářství," píše Marx, ,,je právě v -tomto pro
vinčním sobectví které zaslepuje jednotlivé národy iluzí, že mohou 

získat svobodu �a úkor nezávislosti druhého národa" (viz tento
svazek, str. 221). • . Jak osud národů ujařmených Rakouskem, tak ,1 .���d sl�van:
ských i jiných národů patřících k feud�lní o�man�ke n_s1, spoJova�
Marx a Engels s revolučně demokrat1ckým1 zmenann v Evrope,
s revoluční válkou která by rozbila tyto říše a vytvořila na Balkáně

'
, d nezávislé demokratické státy. Na rozdíl od mnoha zapa oevrop-

ských politiků, zejména anglického publicisty Dav�da Urqu�arta
'. 

který byl pro zachování reakčního tureckého statu, ťov�zo�ah
Marx a Engels feudální tureckou říši za největší brz�u h1stoncke�o
pokroku a podporovali požadavek, aby se, slovanskym a

0 

ostatmm
národům, které byly pod vládou tureckych dobyvatelu, dostalo
národní nezávislosti. 

Kromě článků věnovaných krymské válce, rozboru průběhu
válečných akcí a perspektivám revolučního hnutí v Evrop�, s�ja
tým s touto válkou, zaujímají v tomto svazku významne �sto
Marxovy články zabývající se buržoazní revo�ucí ve Španelsku,
která vypukla roku 1854: ,,Povstání v Madndu. - Rakousko
turecká smlouva. - Moldavsko a Valašsko", ,,Vídeňská konference.
- Rakouská půjčka. - Provolání Dulceho a O'Donnella. - Vlád�krize v Anglii", ,,Španělská revoluce. - Turecko � Řecko '. „Reakce ve Španělsku" a další. Marx a Engels po�orne sledovali
všechny projevy revolučního hnutí na evropském kontment�, ar�:�
lučním událostem ve Španělsku přikládali velkývýznam. Vrele pnv1-
tali vystoupení španělského lidu proti absolutism�, neboť :oto vy
sto�pení považovali za možnou předehru k revoluci v Evrope.
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Marx, aby si lépe ujasnil zvláštnosti buržoazní revoluce ve
Španělsku a rozvrstvení třídních sil, podrobně prostudoval dějiny
předešlých španělských revolud z děl španělských, francouzských,
anglických a německých autorů. Výsledkem jeho historického
studia je série článků, otiskovaných v „New�York Daily Tri
bune" od září do prosince l-854 pod názvem „Revoluční Špa
nělsko'\ v nichž podává hlubokou analýzu boje španělského lidu
od napoleonského vpádu až do revoluce z let 1820-1823. Důleži
tým doplňkem této práce j'e poprvé uveřejněný rukopisný úryvek ·
Marxova článku z této série, který Marx poslal do „New-York
baily Tribune", ale který nebyl otištěn.

Marxovy články o Španělsku jsou vědecky nesmírně cenné.
Zobecnění obsažená v těchto článcích nejenže osvětlují nejdů
ležitější události španělských dějin - boj Španělů s Maury, po
vstání proti absolutismu Karla V. na obranu středověkých svo
bod, národně osvobozeneckou válku proti Napoleonovi, buržoazní
revoluci z první poloviny 19. století, karlistickou válku atd. - ale
usnadňují také pochopení mnoha obecných problémů světových
dějin.

Ve všech článcích věnovaných dějinám španělských revolucí
Marx především vyzdvihuje úlohu lidových mas, jejichž revoluční
energii nemohly potlačit ani despotický absolutistický režim, ani
„svatá inkvizice", ani Napoleonovy armády. Třebaže se španělský
stát na první pohled zdál zcela mrtvý, pod povrchem dřímaly živé
síly španělského lidu a Napoleon I., který pokládal Španělsko za
mrtvolu, ,,byl nemile překvapen, když se ukázalo, že španělský
stát je sice mrtvý, ale španělská společnost je plná života a každá
její částečka je nabita odbojnou silou" (viz tento svazek, str. 459).

Marx vysoko hodnotil boj proti francouzským vetřelcům, který
se rozpoutal ve Španělsku, ale přitom dialekticky vysvětloval i roz
porné rysy tohoto boje: rozpor mezi cíli lidu bojujícího za své
osvobození a snahami reakčních španělských vládnoucích kruhů
obnovit absolutismus a udržet si vlastní privilegia. Připomíná, že
tento jev je příznačný v té či oné míře pro všechny války za ne
závislost, vedené proti napoleonským vpádům. Při této příležitosti
vyslovuje důležitou myšlenku, že je nutné spojovat národně osvobo-
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zenecký boj s hlubokými vnitřními sociálními a politickými pře
měnami.

Na příkladu španělských revolucí 19. století objevil Marx
řadu zákonitostí platných pro všechny dřívější buržoazní revoluce.
Ukázal úlohu lidových mas jako hybné síly těchto revolucí a zá
roveň ukázal polovičatost, třídní omezenost liberálně buržoazních
vůdců těchto revolucí, jimž jsou zájmy lidu cizí, což zanechalo
stopy na celém vývoji revolučního boje. Politické nezralosti a před
sudků mas, poznamenává Marx, vždy využily liberální živly,
v zásadě revoluci nepřátelské, usilující o to, aby hnutí nepřekročilo
ústavní rámec. Charakteristickým rysem buržoazních revolucí, psal
Marx v článku „Espartero", je to, ,,že právě ve chvíli, kdy se zdá,
že se lid chystá podniknout velké činy a že zahájí novou epochu,
podlehne najednou starým iluzím a odevzdá všechnu těžce vydoby
tou moc a všechen svůj vliv do rukou skutečných či domnělých před
stavitelů lidového hnutí minulé epochy" (viz tento svazek, str. 399).
Marxova hluboká kritika španělských liberálních politiků doplňuje
charakteristiku liberalismu z jeho dřívějších prací, kde označuje
liberalismus za politický a ideologický proud, který převládal v 19.
století mezi buržoazií. Zejména typický pro buržoazní liberály je
šovinistický postoj v koloniální otázce, jejž Marx pranýřoval
u vůdců španělských revolucí, kteří se stůj co stůj snažili udržet
pod španělskou nadvládou jihoamerické kolonie.

Při rozboru španělských dějiri Marx uvádí nejen všeobecné
zákonitosti společenského vývoje, ale ukazuje i specifické zvláštnosti
španělských dějin, zejména vliv, který měly na průběh historického
vývoje národní rysy a staré tradice španělského lidu. Tak na příkladu
Španělska Marx ukazuje, že absolutní monarchie v období roz
kladu feudalismu a vzniku národních států nehrála vždy pokroko
vou úlohu. Jestliže ve velkých evropských státech absolutní monar
chie v této době vystupuje „jako civilizující středisko, jako sjednoco
vatelka společnosti" (viz tento svazek, str. 457), ve Španělsku
z různých historických příčin nejen neplnila centralizující funkci,
ale přímo brzdila historický pokrok. Marx dochází k závěru, že
,absolutní monarchie ve Španělsku, i když se na první pohled

�odobá ostatním evropským absolutním monarchiím, patří spíš
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do kategorie asijských vládních forem. Španělsko - podobně 
jako Turecko - zůstávalo shlukem špatně spravovaných republik 
s nominálním suverénem v čele" (viz tento svazek, str. 458). Při 
rozboru zvláštností historického vývoje Španělska na počátku 
19. století Marx poznamenáv�, že v důsledku španělských tradic boj
kapitalismu a feudalismu, ,,boj dvou společenských zřízení musel
mít formu boje protichůdných dynastických zájmů" (viz tento
svazek, str. 660).

Rukopisný fragment dosud neuveřejněného Marxova článku 
ze série „Revoluční Španělsko" obsahuje důležité teoretické zá
věry, které jako by shrnovaly obsah všech článků této série, a po
skytuje tak klíč k pochopení událostí, které jsou tam vyloženy. 
Marx zde vyslovuje hlubokou myšlenku, že hlavní příčinou po
rážky buržoazní revoluce ve Španělsku v letech 1820-1823 bylo 
odtržení buržoazních revolucionářů, představujících zájmy měst
ských vrstev, od rolnických mas. Revoluční strana, zdůrazňuje Marx, 
nedovedla spojit zájmy rolnictva se zájmy městského obyvatelstva, 
a tím odradila rolnické masy od revoluce a umožnila kontrarevo
lučním silám, aby jich využily samy. Toto zúžení sociální základny 
hnutí a s tím spojená závislost revolučních měšťanů na armádě, kte
rá byla „nástrojem nebezpečným pro toho, kdo ho používal" (viz 
tento svazek, str. 659), byly pak hlavní příčinou porážky re
voluce. 

Marxovy články o Španělsku jsou skvělým příkladem aplikace 
historickéh(materialismu na dějiny jednotlivých národů. 

* 

Do tohoto svazku byly zařazeny dva rukopisy - úryvek ze 
série Marxových článků „Revoluční Španělsko" a Engelsův článek 
,,Kronštadtská pevnost" - které nebyly dosud otištěny. Při vyhle
dávání článků pro tento svazek bylo využito Marxova zápisníku z let 
1850-1854. V tomto zápisníku, který je uložen v archívu Institutu 
marxismu-leninismu při ÚV KSSS, jsou mimo jiné záznamy Marxe 
a jeho ženy o článcích posílaných do „New-York Daily Tribune". 
Podle tohoto zápisníku a jiných pramenů bylo možno upřesnit 
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autorství a data, kdy byly články zařazené do tohoto svazku 
napsány. 

Jak se Marx a Engels nejednou zmiňovali ve svých dopisech, 
redakce „New-York Daily Tribune" svévoÍně � zasahovala do 
textu článků, hlavně těch, které uveřejňovala bez podpisu jako 
úvodníky. Řadu článků, především vojenské přehledy, které psal 
Engels, redakce upravovala tak, aby vypadaly,jako by byly na
psány v New Yorku, a proto do nich vkládala různé redak
ční vsuvky. Do některých Marxových a Engelsových článků při
dávala redakce celé odstavce; v tomto vydání je všechno, co 
nesporně přidala redakce, vyznačeno v poznámkách k příslušnému 
místu článku. 

Při studiu konkrétního historického materiálu obsaženého 
v článcích, které jsou uveřejněny v tomto svazku, je třeba mít 
na zřeteli, že pro značný počet článků zabývajících se denními 
událostmi používali Marx a Engels jako pramenů hlavně infor
mací uveřejňovaných v buržoazním tisku, v „Times", ,,Moniteur 
universel", ,,Indépendance belge'.', v časopise „Economist" a ji
ných. Odtud čerpali údaje o průběhu válečných akcí, o síle armád 
válčících zemí, o finanční situaci různých států atd. V některých 
případech se tyto údaje rozcházejí s údaji zjištěnými pozdějším 
bádáním. 

Tiskové chyby, které se vyskytují v „New-York Daily Tri
bune" a jiných novinách ve vlastních jménech, zeměpisných 
názvech, číselných údajích, datech atd., byly opraveny na základě 
pramenů, kterých používali Marx a Engels. 

V tomto vydání jsou Marxovy a Engelsovy články otištěny 
v té podobě, v jaké vyšly svého času v novinách. Tam, kde nadpisy 
článků doplnil Institut marxismu-leninismu, je u nadpisu článku 
hvězdička. 

Institut marxismu-leninismu 
při ÚV KSSS 
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B. ENGELS

EVROPSKÁ VÁLKA1

Turecká otázka, tak dlouho už ožehavá, se zřejmě nakonec 
přece jen dostala do stadia, kdy diplomacie se svým věčným vykru
cováním, se svými vždy zbabělými a vždy bezvýslednými manévry 

nebude už s to ovládat sama pole. Francouzská a britská flotila 
vpluly do Černého moře, aby zabránily ruské válečné flotile na
padnout turecké loďstvo nebo turecké pobřeží. Car Mikuláš už 
dávno prohlašoval, že takový krok bude pro něj signálem k vy
povězení války. Ze by to teď přešel mlčky? 

Nedá se čekat, že spojené loďstvo ihned napadne a zničí 
ruskou eskadru či sevastopolská opevnění a válečné loděnice. 
Můžeme si být naopak jisti, že instrukce, jež diplomaté dali oběma 
admirálům*, jsou sestaveny tak, aby - pokud to jen trochu půjde -
k žádné srážce nedošlo. Avšak jakmile byl vydán rozkaz k vojen
ským akcím na vodě i na souši, neřídí se už tyto akce přáními a plány 
diplomatů, nýbrž mají své vlastní zákony, které nelze porušovat, 
nemá-li být ohrožena celá výprava. Diplomacie si rozhodně ne
přála, aby Rusové byli u Oltenitsy poraženi; ale jakmile Ůmer 
paša dostal určitou volnost a byly zahájeny vojenské operace, 
octly se akce obou nepřátelských velitelů ve sféře, která se vyslan-

. cům v Cařil}radě do značné míry vymkla z rukou.
Jestliže tedy lodi už zvedly kotvy a vypluly z beikozské rejdy, 

nikdo nemůže říci, jak rychle se dostanou do situace, ze které jim 
nepomohou ani mírové výzvy lorda Aberdeena, ani tajná dohoda 
lorda Palmerstona s Ruskem, a kdy budou mít na vybranou jedině 

* - tj. Dundasovi a Hamelinovi. (Pozn. red.)
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mezi hanebným ústupem nebo odhodlaným bojem. Takové malé 
a uzavřené moře, jako je Pontus Euxinus*, kde se nepřátelské lodi 
stěží mohou vzájemně ztratit z dohledu, je právě místem, kde 
za daných okolností může a musí dojít ke srážce takřka každý den. 
A dá se těžko očekávat, že si car nechá bez odporu zablokovat své 
loďstvo v Sevastopolu. 

Bude-li tedy tento krok úvodem k evropské válce, bude to 
bezpochyby válka mezi Ruskem na jedné straně a Anglií, Francií 
a Tureckem na straně druhé. Pravděpodobnost konfliktu je tak 
velká, že pokládáme za vhodné, abychom - pokud k tomu máme 
možnosti - zvážili vyhlídky obou stran na úspěch a srovnali 
aktivní bojové síly, které budou stát proti sobě. 1 

Bude však Rusko samo? Na čí stranu se ve všeobecné válce 
přidají Rakousko, Prusko a na nich závislé německé a italské státy? 
Ludvík Bonaparte prý oznámil rakouské vládě, že přidá-li se 
v případném konfliktu s Ruskem Rakousko na stranu Ruska, fran
couzská vláda využije revolučního vření v Itálii a v Uhrách kde 
stačí jen_ jiskra, aby znovu vzplál zničující požár,- a potoi'u že
se Francie pokusí vyburcovat italský a maďarský národ k novému 
životu. Taková hrozba by mohla na Rakousko zapůsobit a přispět 
k tomu, že by zachovávalo neutralitu, dokud by to jen šlo, ale 
kdyby skutečně došlo k boji, dá se sotva počítat s tím, že se Ra
kousko bude moci .držet dlouho stranou. Vždyť už pouhý fakt, že 
b�la ;yslovena taková hrozba, může vyvolat v Itálii jednotlivé 
�stm vzpo�rr�v�teré by z Rakouska nutně učinily ještě závislej
siho a poslusneJsiho vazala Ruska. Ostatně, nehrála se už jednou 
tato napoleonská hra ?2 Což se dá čekat, že muž, který dosadil 
znovu papeže na jeho světský prestol a má už v zásobě kandidáta 
�a n��polský trůn,3 dá �talům to, po čem prahnou právě tak tou
zebne Jako po osvobozem z rakouské poroby - jednotu Itálie? Dá 
?ček_á:at, že italský lid skočí po hlavě do takové pasti? Rakouské ·
Jho JeJ nepochybně bolestně tíží, ale přesto se mu asi sotva bude 
chtít přispívat ke slávě císařství, kterému už i rodná půda ve Fran
cii z�č.íná bft horká, _a posilovat prestiž muže, který první vystoupil
proti italske revoluci. To všechno si rakouská vláda uvědomuje

) 

• - tj. Černé moře. (Po;:.n. čes. red.)
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a proto můžeme předpokládat, že na ni budou působit spíš její 
vlastní finanční potíže než tyto bonapartovské hrozby. Právě tak 
můžeme počítat s tím, že v rozhodné chvíli převládne ve Vídni 
vliv carův a že Rakousko bude zavlečeno do války na straně Ruska. 

Prusko se pokouší hrát stejnou hru, jakou hrálo v letech 1780, 
1800 a 1805.4 Zamýšlí vytvořit ligu neutrálních pobaltských nebo 
severoněmeckých států, v jejichž čele by mohlo sehrát dost vý
znamnou úlohu a mohlo by se přidat na tu stranu, která mu na
bídne největší výhody. Je ovšem dějinným faktem, že všechny 
takové pokusy s téměř komickou pravidelností skončily tím, že se 
chtivá, váhavá a zbabělá pruská vláda vždycky vrhla do náruče 
Ruska. I tentokrát Prusko asi sotva unikne svému obvyklému 
osudu. Bude vystrkovat tykadla na všechny strany, bude se veřejně 
vydražovat tomu, kdo dá víc, bude intrikovat v obou táborech, 
přehlédne velbloudy a bude se honit za komáry,5 ztratí poslední 
špetku cti, kterou si snad ještě zachovalo, bude bito ze všech stran 
a nakonec bude přiklepnuto tomu, kdo nabídne nejméně, což je 
v tomto případě - jako ve všech ostatních - Rusko. Pro Rusko 
nebude Prusko spojencem, nýbrž přítěží, neboť bude už předem 
usilovat o to, aby k vlastnímu prospěchu a uspokojení přivodilo 
zkázu své armády. 

Dokud nebude do evropské války zatažena alespoň jedna z ně
meckých mocností, může se bojovat pouze v Turecku, na Černém 
a Baltském moři. V tomto stadiu bude mít určitě největší význam 
námořní válka. Není pochyby, že spojenecké loďstvo může zničit 
Sevastopol a ruskou černomořskou flotilu, že může dobýt a udržet 
Krym, obsadit Oděsu, uzavřít Azovské moře a uvolnit ruce kavkaz
ským horalům. Při rychlém a energickém postupu by nebylo nic 
snazšího. Dejme tomu, že by to zabralo první měsíc aktivních 
operací; příští měsíc by se už parníky spojeného loďstva mohly 
vrátit do Lamanšského průlivu, zatímco plachetnice by pluly po
malu za nimi - vždyť všechno, co by ještě zbývalo provést v Čer
ném moři, by pak už mohla obstarat turecká flotila sama. Parníkům 
by naložení uhlí a jiné přípravy v průlivu zabraly dalších čtrnáct 
dní; pak by se mohly připojit k francouzské a anglické flotile 
z Atlantského oceánu a Lamanšského průlivu a objevit se spolu 
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s nimi koncem května v kronštadtské rejdě v takové síle, že by 
úspěch útoku byl zajištěn. 

Opatření, která je třeba učinit v Baltském moři, jsou právě 
tak samozřejmá jako postup v Černém moři. Je nutno stůj co stůj 
uzavřít alianci se Švédskem, Ůánsko, bude-li třeba, zastrašit a ve 
Finsku rozpoutat vzpouru, která by vypukla, jakmile se tam vylodí 
dostatečné množství vojska a jakmile bude dána záruka, že mír 
bude uzavřen jedině pod podmínkou, že tato\ provincie bude 
znovu připojena ke Švédsku. Oddíly vyloděné ve Finsku by 
ohrožovaly Petrohraq, zatímco loďstvo by bombardovalo Kron
štadt. Tato pevnost je ovšem velmi silná svou polohou. Plavební 
drahou k rejdě mohou stěží proplout dvě válečné lodi vedle sebe 
a přitom by ještě vystavovaly své boky palbě baterií, umístěných 
nejen na hlavním ostrově, ale i na menších útesech, na březích 
a ostrůvcích kolem dokola. Oběti nejen na lidech, ale i na lodích 
by byly nevyhnutelné. Kdyby se s tím však počítalo už přímo 
v plánu útoku, kdyby se předem stanovilo, že ta a ta loď musí být 
obětována, a plán se pak důsledně a neochvějně prováděl, musí 
Kronštadt padnout. Zdivo jeho hradeb nemůže dlouho vzdorovat 
soustředěné palbě těžkých Paixhansových děl6, jež jsou proti ka
menným zdím ze všech zbraní nejúčinnější. Jakmile by do boje 
zasáhly velké šroubové parníky s plným počtem takových děl na 
palubě, nemohl by Kronštadt jejich palbě dlouho odolávat, třebaže 
by přitom samozřejmě riskovaly vlastní kůži. Ale co znamenají 
tři nebo čtyři řadové šroubové parníky proti Kronštadtu, klíči 
k ruské říši, po jehož dobytí by byl Petrohrad bezbranný? 

Co by bylo z Ruska, !cdyby ztratilo Oděsu, Kronštadt, Rigu 

a Sevastopol, kdyby se Finsko osvobodilo, :p.epřátelská armáda 
stála před branami hlavního města a kdyby všechny jeho řeky 
a přístavy byly blokovány? Obr bez paží, bez očí, jemuž by ne
zbývalo nic jiného než se snažit rozdrtit své nepřátele tíží svého 
nemotorného trupu a vrhat se nazdařbůh hned sem hned tam 

' ' 

podle toho, odkud by se ozýval nepřátelský válečný pokřik. Kdyby 
evropské námořní mocnosti postupovaly tak rázně a rozhodně, 
pak by se možná i Prusko a Rakousko vymanily z ruského poruč
nictví natolik, že by se snad dokonce připojily k spojencům. Obě 
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německé mocnosti by totiž ochotně využily potíží Ruska, jen kdyby 
se cítily bezpečné ve vlastním domě. Nedá se však očekávat, že by 
lord Aberdeen a pan Drouyn de Lhuys podnikli tak rázné kroky. 
Nynější mocnosti nemají v úmyslu zasadit úder sa"!J sobě, a roz
poutá-li se všeobecná válka, bude iniciativa velitelů tak omezena 

'

že nebudou moci nic dělat. A bude-li přesto dosaženo rozhodných 
vítězství, však už se někdo postará, aby byla vylíčena jako čirá 
náhoda a aby nepříteli pokud možno neublížila. 

Válku na asijském pobřeží Černého moře by mohly flotily 
ukončit okamžitě. Na evropském břehu by ovšem boj celkem bez 
přerušení pokračoval dál. Kdyby, byli Rusové vyhnáni z Černého 
moře a kdyby ztratili Oděsu a Sevastopol, nemohli by překročit 
Dunaj, leda s velkým rizikem (a to jen směrem na Srbsko, aby tam 
vyvolali povstání), ale velmi dobře by mohli držet podunajská 
knížectví, dokud by je z Valašska nevyhnala protivníkova přesila 
a nebezpečí, že jim v boku a v týle vylodí silná vojska. Moldavsko 
by vyklidit nemuseli, pokud by nedošlo k všeobecným válečným 
akcím, neboť tam by demonstrace z boku a z týlu měly nepatrný 
význam, dokud by jim Chotin a Kišiněv umožňovaly bezpečné 
spojení s Ruskem. 

Dokud se válka omezuje na jedné straně na západní mocnosti 
a Turecko a na druhé straně na Rusko, nebude to taková evropská 
válka, jakou jsme viděli po roce 1792. Jakmile se však rozpoutá, 
netečnost západních velmocí a ruská aktivita brzy donutí Rakousko 
a Prusko postavit se na stranu samovládce. Prusko asi nebµde příliš 
padat na váhu, protože je víc než pravděpodobné, že jeho armáda, 
ať už má jakékoli kvality, sklidí za svou nadutost novou Jenu7

• 

Naproti tomu Rakousko, přes své zbankrotované· hospodářství 
a přestože se Itálie a Uhry mohou vzbouřit, nebude soupeřem, jejž 
by bylo možno přehlížet. Rusko samo je nuceno udržovat vojsko 
v podunajských knížectvích a na kavkazské hranici, musí mít 
obsazeno Polsko a udržovat armádu k obraně baltského pobřeží, 
zvláště Petrohradu a Finska, takže mu zbude velmi málo sil k útoč
ným operacím. Při střízlivé úvaze se nedá očekávat, že by Rakousko, 
Rusko a Prusko (za předpokladu, že by zatím nebylo ještě úplně 
rozbito) shromáždilo na Rýně a v Alpách víc než pět až šest set 
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tisíc mužó.. A s těmito pěti sty tisíci spojeneckých vojáků se stačí 
vypořádat sami Francouzi, jestliže jim budou velet generálové, 
kteří nebudou horší než generálové jejich protivníků; z těch mají 
jen Rakušané velitele hodné tohoto jména. Z ruských generálů 
nejde strach a Prusové nemají vůbec žádné generály. Jejich velitelé 
jsou doživotní subalterní dů:stojníci. 

Nesmíme však zapomínat, že v Evropě existuje ještě šestá 
velmoc, která v určitých chvílích uplatní svou přesilu nad všemi 
pěti takzvanými „velmocemi" a dovede každé z nich nahnat po� 
řádný strach. Tato mocnost se nazývá Revoluce. Dlouho mlčela 
a držela se stranou, ale nyní ji znovu volají do boje obchodní krize 
a hlad. Je všudypřítomná, od Manchesteru až po Řím, od Paříže 
až k Varšavě a Pešti, všude zdvíhá hlavu a procítá ze spánku. 
Příznaky toho, že ožívá, jsou nejrozmanitější, nasvědčuje tomu 
všude neklid a zjitření, které se zmocnilo proletářské třídy. Stačí 
jen signál, a šestá, největší evropská velmoc vystoupí v zářící 
zbroji s mečem v ruce jako Minerva z hlavy Olympanovy. Tento 
signál dá nastávající evropská válka; pak budou všechny výpočty 
o rovnováze sil rozmetány tím, že se objeví nový činitel, který
svým rozmachem a mladistvou silou zvrátí plány starých evrop
ských mocností a jejich generálů právě tak, jako to učinil v letech
1792 až 1800.

Napsal B. Engels 8. ledna 1854 
Otištěno jako úvodník 
v „New-York Daily Tribune", 
lís. 3992 z 2. února 1854 

Podle textu novin 
Přelof.eno z angličtiny 

K. MARX

*ZÁPAD NI STÁTY A TURECKO

Londýn, v úterý 10. ledna 1854 

Obvinění, že místo, kde byla ukryta uherská koruna8
, pro

zradil pan Szemere, první vyslovil vídeňský list „Soldatenfreund", 
všeobecně známý jako orgán rakouské policie, což by už samo mohlo 
stačit na důkaz, že obvinění je falešné. 

Policie nemá ve zvyku pro nic za nic prozrazovat své donašeče, 
zato jedním z jejích obvyklých triků je vz?�dit po�ezření proti 
nevinnému, aby kryla viníka. Rakouská policie by asi sotva sa�a 
od sebe obětovala tak významného a vlivného muže, jakým Je 
Szemere kdyby se jí bylo podařilo zajistit si jeho spolupráci. 
Nevyžv;nil-li tajemství některý z Kossuthových agentů - což není 
vyloučeno - mohu podezírat jedině hraběte K. Batthyányho, 
který nyní žije v Paříži. Patří k těm několika ��lo o�ob��' kt�ré 
věděly, kde jsou ukryty korunovační klenoty, a pntomJediny z ruch 
požádal u vídeňského soudu o amnestii. Tuto skutečnost, doufám, 
nepopře. . v• v Britského vrchního velitele lorda Hardmga se podanlo pre-
mluvit aby odvolal svou rezignaci. Pokud jde o vévodu z Nor
folku, dovídáme se od dopisovatele listu „Dublin Evening Mail", 
že 

,,na veřejnost pronikly některé dvorské klepy. Jistý �rozený ��voda, kt,er� 
zastává in commendam* úřad u dvora a je nositelem neJvyšší děd1cné feudalru 
hodnosti ve státě, si prý u královské tabule trochu příliš přihýbal šampa�ského, 
což mělo za následek, že ztratil v jídelní síni svou veleváženou rovnovahu, do 
kteréžto katastrofy byla bohužel zatažena i osoba Jejího Veličenstva. Důsled
kem tohoto trapného contretemps** byla rezignace urozeného vévody a povo
lání hraběte Spencera do úřadu lorda nejvyššího hofmistra Jejího Veličenstva." 

* - úřad spojený s důchodem. (Pozn. red.)
** - prohřešku proti dobrým mravům. ( Pozn. red.)
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Pan Sadleir, makléř „irské brigády", podal znovu demisi jako 
ministr,jenže tentokrát ji lord Aberdeen přijal. Sadleirovo postavení 
se stalo neudržitelným, když se před jedním irským soudem pro
valilo, jakých hanebných prostředků používal, aby se dostal do 
parlamentu. Tato nepříj.emná událost .sotva posílí vliv „vlády všech 
talentů"9 na irskou brigádu. 

Hladové nepokoje, k nimž došlo v pátek a v sobotu v Cre
ditonu v Devonshiru10, byly jakousi odpovědí lidu na nadšené 
opěvování prosperity, jímž se vládní a freetraderské listy snažily 
potěšit své čtenáře u příležitosti loučení se starým rokem 1853. 

Podle zprávy listu ,:Patrie"11 z Trapezuntu žádal ruský chargé 
ďaffaires v Teheránu propuštění dvou nejpopulárnějších ministrů 
perského šáha, což způsobilo, že se lid začal bouřit a velitel gardy 
prohlásil, že nemůže ručit za klid a pořádek, bude-li žádosti vy
hověno. Ze strachu, aby lid nezačal projevovat své rozhořčení 
vůči Rusku bouřlivými demonstracemi, obnovil prý šáh styky 
s anglickým chargé ďaffaires. 

Ke spoustě již uveřejněných diplomatických dokumentů při
byla nyní n6ta čtyř mocností12 z 12. prosince, doručená Portě pří
slušnými vyslanci v Cařihradě, a nový oběžník pana Drouyna de 
Lhuys francouzským diplomatickým zmocněncům, datovaný v Pa
říži 30. prosince. Pročteme-li si nótu čtyř mocností, pochopíme 
nesmírné pobouření, jež vzniklo v Cařihradě, když se dostalo 
na veřejnost, že Porta nótu přijala, pochopíme, proč 21. prosince 
došlo k nepokojům a proč turecká vláda musela slavnostně pro
hlásit, že obnovení mírových jednání neznamená ani odložení, ani 
přerušení válečných operací. Přesně devět dní po tom, co došla 
do Cařihradu zpráva o zákeřném a zbabělém krveprolití u Sinopu 
a kdy celá osmanská říše hlasitě volala po odvetě, čtyři mocnosti 
Portu chladnokrevně vyzývají a britský a francouzský velvyslanec 
ji dokonce nutí, aby zahájila jednání s carem na tomto podkladě: 
mají být obnoveny všechny staré smlou'l!)'; fermany, týkající se nábožen
ských výsad udělených sultánem křesťanským poddaným, mají být 
doplněny novými zárukami poskytnutými všem zúčastněným moc
nostem, tedy i carovi; Porta má jmenovat zmocněnce k uzavření 
příměří; Porta má dovolit Rusku postavit v Jeruzalémě chrám 
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a nemocnici a zavázat se mocnostem, tj. carovi, že zreformuje svůj 
vnitřní správní systém. Za všechny těžké ztráty, způsobené pirát
skými akcemi Moskalů, nemiÍ, Porta dostat vvů�ec žádn�u �áhradu, 
nejen to, mají být znovu skuty všechny retezy, na mchz Rusko 
po čtvrt století vodilo Turecko, a rab má být držen j�ště víc zkr�tka 
než předtím. Porta se má samoděržaví vydat na rmlost a nemilost 
tím, že pokorně zaručí plnění fermanů týkaj�cíc� :e ná�o�ens�ývc� výsad křesťanských poddaných a slavnostne shb1 zmemt vmtrm 
správní systém, což znamená, že se i:odrob�je_jak car�vu prote�to: rátu v náboženských otázkách, tak Jeho d1ktatu v otazkach statm 
správy. Náhradou za takovouto kapitulaci_ o�drž�v Port'�' s��? ž� budou co nejrychleji evakuována podunaJska knízectv1 , JeJ1chz 
;a brání nazval lord Clanricarde „aktem pirátství", a dostane ujištění, 
že bude formálně potvrzena preambule smlouvy z 13. července 
184113, která se osvědčila jako velmi „spolehlivá záruka" vůči 
Rusku. 

Nutit výhrůžkami Portu několik dní po Sinopu k jednání na 
takovémto podkladě je sice největší podlost, k jaké se mohly tyto 
ubožácké „mocnosti" snížit, ale své těžkosti tímto poťouchlým způ
sobem stejně nevyřeší. Car zašel už příliš daleko, než _aby mohl 
strpět sebemenší zasahování kterékoli evropské mocnosti do svého 
rádoby výlučného protektorátu nad křesťanskými poddanými 
Turecka. 

„Rakousko se už dotazovalo," píše vídeňský dopisovatel „Times"14, ,,zda 

by ruský dvůr něco namítal proti protektorátu některého evropského státu nad 
křesťany v Turecku. Velmi rozhodná odpověď zněla, že Rusko nedo;oli žádné
cizí mocnosti vměšovat se do záležitostí pravoslavné církve. Rusko ma s Portou 
smlouvu a vyřídí si s ní tuto otázku samo." 

Také „Standard"15 píše, že 
,,Mikuláš nepřijme žádný návrh, který by nevyc�ázel �římo od, t�

reckého vládce, čímž upírá evropským mocnostem právo Jakkoli v tét_o z�l.ez1-
tosti prostředkovat nebo se do ní vměšovat - což je pro tyto mocnosti urazka, 
kterou lze ovšem těžko nazvat nezaslouženou." 

Jediným závažným místem v oběžníku pana Drouyna d� Lhuys je místo, kde oznamuje, že spojené eskadry vplouvaJI 
do černého moře s úkolem „koordinovat pohyby tak, aby se za-

35 



K. MARX 

bránilo jakémukoli dalšímu napadení tureckého území nebo turec
kého loďstva ruskými námořními silami". Non bis in idem.* La 
moutarde apres la viande.** Včerejší „Morning Chronicle"16 uve
řejnil telegrafickou zprávu svého cařihradského dopisovatele z 30. 
m. m., v níž se oznamuje, že spojené flotily vpluly do Černého
moře.

,,Flotily vpluly do Óerného moře," píše „Daily News"17, ,,patrně proto, 
aby tam dělaly t?též, co v Bosporu - tj. nic." 

Podle listu „Press"18 

„byly již vydány rozkazy vyslat z anglické a francouzské flotily po jedné 
lodi do Černého moře, vplout s parlamentářskými vlajkami do Sevastopolu 
a tam oznámit ruskému admirálovi, že opustí-li sevastopolský přístav, bude na 
něj zahájena palba". 

Třebaže ruské loďstvo v této nijak zvlášť příznivé roční době 
a po svém hrdinském činu u Sinopu nemá důvod vyplouvat na 
Černé moře, car jistě nepřipustí, aby ho Anglie a Francie byť jen 
dočasně vytlačily z vod, z nichž je sám úspěšně vytlačil už roku 
1833.19 Neodpoví-li na tuto zprávu vypovězením války, je veta 
po jeho prestiži. 

,,Je mnohem pravděpodobnější," píše „Neue Preussische Zeitung"20, 
,,že Rusko vypoví válku Francii a Anglii, než že urychleně uzavře mír s Tu
reckem." 

V Newry (v Ulsteru) se· konalo velké shromáždění na protest 
proti nevyprovokovanému přepadení Turecka Ruskem. Jsem rád, 
že laskavostí pana Urquharta, který mi o shromáždění v Newry 
poslal zprávu, mohu zde uvést nejzajímavější místa z jeho projevu. 
Protože jsem při různých příležitostech vyložil svůj názor na vý
chodní otázku, nemusím zdůrazňovat, ve kterých bodech se roz
cházím s názory pana Urquharta.21 Jen bych rád poznamenal, 
že jeho názor potvrzuje zpráva, že 

„rolníci v Malém Valašsku za podpory valašských vojáků povstali proti 
Rusům. Celý kraj kolem Calafatu a podél levého břehu Dunaje je v pohybu. 
Ruské úřady evakuovaly Turmal." 

* Za jedno provinění nelze dvakrát odsoudit. (Pozn. red.}
** S křížkem po funuse (doslova: hořčice až po masu). (Pozn. red.)
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Po několika úvodních poznámkách pan Urquhart řekl: 
„V těchto věcech, které se týkají našich nejživotnějších zájmů a našich 

vztahů k druhým státům, neexistuje ani donucovací moc zákona, ani nějaké 
soustavné řízeni, ani odpovědnost vůči národu, ani trest za zanedbán! povin
nosti nebo za spáchání zločinu. Nemáme tu žádné ústavní prostředky nátlaku, 
protože jsme buďto udržováni v úplné nevědomosti, nebo informováni ·špatně. 
Cílem celého tohoto systému tedy nemůže být nic jiného než rozvrátit národ, 
zkorumpovat vládu a podkopat základy státu. A přitom máme proti sobě tu 
nejprohnanější a nejcílevědomější vládu, nejzavilejší a nejbezohlednější, ja
ká kdy byla, vládu, která si vymohla mocenskou převahu ohrožující celý svět, 
a to právě pomocí těch vlád, které se snaží svrhnout. A v tom je zvláštnost na
šeho postaven! - podobně tomu bylo kdysi v Aténách - že si totiž Rusko našlo 
nebo vytvořilo hlavní nástroje své mocenské velikosti přímo v lůně státu, jehož 
zastupitelské orgány jsou tak naprosto cizí ruské politice. Hlavním důvodem 
toho je, že Anglie je v tomto ohledu neuvěřitelně nevědomá. Spojené státy mají 
presidenta, který má pravomoc příslušející jinde králi; mají senát, který kontro
luje výkonnou moc a je předem informován o tom, co tato moc provádí. (Pro
jevy souhlasu. Potlesk.) Ve Francii se občas ustavují parlamentní výbory, ty 
přezkoumávají mezinárodní jednání, mohou si .vyžádat dokumenty a ministr 
zahraničních věcí je povinen podat jim vysvětlení. Kromě toho tam lid bděle 
sleduje tyto věci, alespoň pokud se o nich doví, a stejně tak je tomu s vládou; 
vždyť na tom závisí osud ministerských kabinetů i dynastií. V Rakousku je aspoň 
monarcha, který ví, co dělají jeho úředníci. V Turecku a v Rusku je to tak, že 
v jedné z těchto zemí smýšlení lidu drží vládu na uzdě, v druhé vláda předsta
vuje vůli lidu. Jenom Anglie má korunu bez autority, vládu bez systému, parla
ment bez kontroly a lid, který nic neví. (Výkřiky souhlasu.) Vrátíme-li se teď 
opět k nynější situaci, k událostem, jichž jsme svědky, musím vám především 
říci - a to je na celé věci nejpozoruhodnější - že Rusko nemá sílu uskutečnit 
své hrozby; počítalo s tím, že se mu podaří nahnat nám bezdůvodný strach, 
naprosto nezamýšlelo pustit se do války s Tureckem, k tomu nemá prostředky, 
ani neučinilo žádná opatření v tomto směru; spoléhalo prostě na to, že my svá
žeme Turecku ruce, tak aby mohlo obsadit jeho provincie, a dále spoléhalo na to, 
že my donutíme tento stát přijmout nestoudné požadavky, kter� by ochromily 
osmanskou říši. (Výkřiky rozhořčení.) A tohoto cíle hodlá dosáhnout za pomoci 
našeho vyslance v Cařihradě a naší eskadry v Bosporu. Při této příležitosti ne
mohu nepřipomenout, co prohlásil můj statečný přítel plukovník Chesney; 
zároveň bych ho rád v jedné věci doplnil. Prohlásil, že než byl překročen Prut, 
bylo Turecko zjevně silnější než Rusko, ale nemluvil o tom, jak vysoce si váží 
vojenských kvalit Turků a jak je ocenil. Pravil, že i teď - přes všechny ty 
ohromné výhody, které Rusko naší zásluhou získalo, stále pochybuje, že by 
Rusko bylo silnější než Turecko. V tomto bodě bych neměl ani stín pochyby, 
ovšem za dvou podmínek, které s vaším dovolením uvedu: za prvé, že bude 
odvolán náš vyslanec a naše eskadra, a za druhé, že se Turci přestanou podceno-
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vat a stále se spoléhat na cizince. Ale po tomto prohlášení Chesneyho následo
valo další, které sice učinil ne bez váhání, kterému by se však při vysoké autoritě 
plukovníka Chesneyho - a v těchto věcech je opravdu nejvyšší autoritou -
mohl přikládat větší význam nebo by mohlo být nesprávně vykládáno. Řekl, že 
teď by mohla pro Rusy být příznivá doba, protože Dunaj zamrzl a mohli by 
přepravit své vojsko do Bulharska. Ovšem kolik vojska by mohli přepravit do 

Bulharska? Evropa po několik měsíců dopřávala sluchu přehnaným zprávám; 
přicházela zpráva za zprávou o ohromných spoustách vojsk připravených 

k nasazení. Tyto síly se běžně odhadovaly na 150 000 mužů, přičemž všichni byli 
ochotni věřit, že 150 000 vojáků stačí k dobytí Turecka. Dostal jsem před časem 

do rukou oficiální zprávu, že Prut překročilo celkem 80 000 mužů a z toho již 
20 000 až 30 000 zemřelo na různé epidemie nebo leží v nemocnicích. Poslal 
jsem tuto zprávu jedněm novinám, ale ty ji neotiskly, protože jim připadala ne
věrohodná. Teď uveřejnilo Rusko samo zprávu, podle které se celkový počet 

jeho vojsk scvrkl na 70 000 mužů. (Potlesk.) Necháme-li tedy stranou otázku, 
jaký by byl poměr sil obou říší, kdyby nasadily všechny své síly, musí nám být 

na první pohled jasné, že s takovým počtem vojáků nemělo Rusko v úmyslu 
pustit se do války. A jaké síly mohlo proti němu postavit Turecko? Mělo tehdy 
mezi Balkánem a Dunajem neméně než 180 000 vojáků a d�es má už na 200 000 
mužů v silných opevněných postaveních, zatímco ruská vojska se zmenšila 
v nejpříznivějším případě na 50 000 mužů, a ti jsou ještě demoralizováni po
rážkou a dezercemi. Pokud jde o bojové vlastnosti tureckých vojsk a jejich pře
vahu nad Rusy, slyšeli jste, co řekl generál Bem, máte živé svědectví plukovníka 

Chesneyho, potvrzené událostmi, jež vyvolaly v celé Evropě úžas a obdiv. Ale 
pozor ! - my tu nezkoumáme poměr sil obou říší, nýbrž úmysly a postup jedné 
z nich - Ruska. Tvrdím, že Rusko nemělo v úmyslu válčit, jednak proto, že 
nemělo pohotově potřebné síly, jednak proto, že se může směle spoléhat na anglic
kou vládu. Rusko nemělo v úmyslu vést válku, nemá tento úmysl ani teď. Ještě 
než vypukla válka, říkal jsem : Rusko vpadne do podunajských knížectví a za 

podpory Anglie je obsadí. Jak jsem to mohl předvídat? Samozřejmě ne proto, 
že bych byl znal záměry Ruska, o kterých tisíce lidí vědělo tolik co já, ne-li víc, 
nýbrž proto, že vím, čeho se lze nadít od Anglie. Ale vraťme se ještě k této otázce 
- je příliš důležitá, než aby ji bylo možno jen tak přejít. Plukovník Chesney
pravil� že všechno záleží na zálohách, které má Rusko za Prutem. O těchto zá
lohách, říká, se v poslední době velmi mnoho mluvilo : Óstěn-Saken se svými
50 000 muži se prý blíží v plné pochodové sestavě k Dunaji, aby odčinil pohromu
u Oltenitsy. Nyní se 50 000 mužů scvrklo na 18 000 a nejlepší na celé věci je to,
že nepřišli ani ti. (Smích a potlesk.) A tak vezmeme-li počet 75 000 podle od
hadu plukovníka Chesneyho, zmenšený úmrtími a nemocemi na 50 000, a při
dáme-li oněch 18 000 všudypřítomné zálohy, dostaneme všeho všudy 70 000 
lidí, kteří by mohli operovat proti 200 000 vojáků důkladně zakopaných, a ještě 
k tomu v hornatém kraji a v roční době, v níž se Rusové dosud vždycky vyhýbali 
srážkám. 
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Nyní dovolte, abych vám trochu připomněl události z _předešlé. válk� z let 1828 až 1829. Turecko tehdy prožívalo těžké doby. Muslim obrá�il mec 

svůj proti muslimovi; provincie se bouřily, v Řecku vypuklo povstáru, staré 
vojenské síly byly zničeny, nováčků málo disciplinovaných bylo_ po�ze 33 O?O.
Vládu nad černým mořem vyrvala Turecku z rukou palba �ntskych -�odruch 

děl v navarinském přístavu� a tu se Rusko, p�dporova_né -�g�n. a F:ancn, vrhlo 

na Turecko a stanulo uprostřed jeho evropskych provincn, Jeste nez se Turecko 
dovědělo že byla vypovězena válka. A co myslíte, kolik považovalo tehdy �usko 

é' "'t ·'k·? 216 000 (Potlesk) A přestože bylo Turecko zaskoceno, za nutn pouzi voJa u. . · , . bylo donuceno k podpisu drinopolského míru jen podvo�em a natl�ken:- angh�-
kého vyslance, který se tehdy na neštěstí vrátil. (�roJ?vy roz�orče�i.) Pod,ivejte se dnes na Turecko s jeho jednotou myslí i srdci, s Jeho hrdmstv�, naraz 

b • las' kou k vlasti a nenávistí za vytrpěná příkoří, s centralizovanou pro uzenym , • k , b · správou a hojnými zdroji; může nasadit 300 000 dobrovolruku s. ta_ o;Ym o!o-
vým duchem; jaký se nenajde nikde jinde na světě; má 250 00� d1Sciphnovanyc�· 'k· l • • h vi'te"zstvi' v Asii má vládu nad Černým morem, kterou u Si-voJa u, s avicic , , , . , •• _ · k hn d dokážu _ neztratilo ma parru flotilu, ktera muze beze ztrát nopu Ja e , . .... . ., .... dna lidech i čase přepravit na bojiště vojska z neJvzdále�eJ�ich prov_mc� nse, � , zasněžených vrcholů Kavkazu k vypráhlým pouštím Arabie, od af�ickych poustl 
až po Perský záliv _ všude plane spravedlivé rozhořčení, všude vladn� odhodla-

(p · hlasu Potlesk ) Ano ale J. ako v předešlé válce otevrelo kozá-nost. roJevy sou . . , 
kům cestu na Balkán Navarino, tak nyní britské lodní šrouby i bez vá�y dopo-
mohou starým ruským kocábkám do Dardanel. ,Ml�vím v�ak , o tom, Jaké �á 

Rusko úmysly. To je hlavní otázka. Vítězství ma byt vyboJovano na Do:wn;n� Street, a ne na Východě. Ale což na to vy všichni nedoplácíte? Je t� mezi va� 
někdo, kdo neutrpěl hmotnou škodu? Je tu. někd?, kdo ,n�musí platl� c�léb ��á� 
než předtím kdo nemá menší vyhlídky, ze naJde praci nebo umisti kapital. 
(Správně! s;rávně !) Kdo neplatí vyšší daně? Není Change Alley*. zachvác�n� křečí? Což jsme nebyli svědky toho, jak tento nástup ruskf ch voJsk rozv�atil 
peněžní trh téměř ze dvou třetin tak jako v roce 1847? A p�itom Rusko vubec 
nemělo v úmyslu vést válku. Což jsme nebyli svědky toh�, Jak padaly v!ády a 
dozrávala půda pro povstání a převraty? A přitom Rusko vubec nem.ělo v u_myslu 
vést válku. Což jsme neviděli, jak se osmanská říše ruinov�la tím, ze u�rzovala 

v pohotovosti obrovskou půlmiliónovou armádu, p�otoze Rusk�. �r�unulo 

70 000 vojáků, kteří pak žili na útraty Turecka a anghcký�h prac_uJici�h . A to 
všechno proto, že jste uvěřili lehkověrným lidem, že Rusko Je tak silné,_ ze se mu 
nikdo nemůže postavit na odpor, a Turecko �ak slabé, _že nemá sm'.sl��-pod�o
rovat. Žijeme skutečně v epoše chimér a bachorek; Jsme ochotru vent _ neJ.en 

tomuhle, ale jsme ochotni věřit, že Rusko je silnější než v�e��y m�;noSh sveta 

dohromady. Times' zlehčují muslimskou armádu, zlehcuJi rovnez francouz
skou armádu � anglické válečné loďstvo a docela vážně nám tvrdí, že celá Evropa 

* - londýnská ulice, kde je burza. (Pozn. red.)
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i s Tureckem je právě tak málo schopna zabránit ruskému vpádu do Cařihradu, 
jako znemožnit severáku, aby dul přes sarmatské roviny ... A to, co říkají v této 
souvislosti o Turecku, není o mnoho lepší než to, co píší o Evropě, ale budete-li 
těmto báchorkám dál přikládat víru, Turecko padne. Rusko přesunulo 70 000 
vojáků, a Turecka se zmocnil strach a rozhořčení; Anglie se svíjí v hrůze a panice; 
Rusko se také svíjí, ale smíchy. (Smích a dlouhotrvající potlesk.) Slíbil jsem, že se 
vrátím k sinopské bitvě, či jak ji kdosi správně nazval, k malému Navarinu. 
Nepřipomínám tuto neblahou událost proto, abych kritizoval náš postup - my 
jsme se v tomto případě nechovali o nic hanebněji než jindy - zmiňuji se o ní 
pouze proto, že ukazuje poměr sil obou stran. Z tohoto hlediska bitva nijak ne
posílila Rusko, ani neoslabila Turecko, naopak: naprosto jasně ukázala, že Ru
sové se právem mohou obávat ·chrabrosti Turků. Viděli jsme tu něco, co nemá 
obdobu ani v našich letopisech námořních bojů: fregaty, které se stavějí po bok 
řadovým bitevním lodím, velitele, kteří vrhají hořící pochodně do zásob prachu 
a obětují se pro slávu své vlasti. Čeho nelze dosáhnout proti vládě, která každým 
svým činem, a tímto zejména, budí v kdekom odpor a hnus? Všimněte si, že 
námořní síla Turecka je nedotčena; nebyla obětována ani jedna řadová bitevní 
loď, ani jeden parník. Nyní Turecko dvojnásob bezpečněji ovládá Černé moře, · 
tím spíš, že diplomaté jsou odvoláváni. Vždyť právě oni a jen oni způsobili tak
zvanou sinopskou pohromu. Ale tato pohroma byla připravena za jiným účelem; 
měla být bičem a ostruhou, jež měly popohnat zdráhající se soumary v Paříži 
a Londýně a přimět je, aby vnutili válčícím stranám podmínky dohody. Než jsem 
šel na toto shromáždění, slyšel jsem, jak jeden z členů komise prohlásil, že Anglie 
a Francie jednaly naprosto správně, když chtěly mezi oběma stranami zprostřed
kovat, jestliže to dělaly v zájmu zachování míru. Vím, že takový dojem má každý 
v této zemi, ale já přesto poslouchám něco takového s hrůzou. Kdo nám dal 
právo chodit po světě a vynucovat mír zbraněmi? Něco jiného je čelit agresi, 
ale něco jiného se jí dopouštět. (Správně! Správně!) Vždyť vy ani nemůžete na 
záchranu Turecka udělat nic jiného, než že vyhlásíte válku Rusku. Vaše zpro
středkování by samozřejmě posloužilo Rusku, posílilo by jeho diktát a mělo by 
ten výsledek, že by Turecku byly vnuceny podmínky, jež by znamenaly jeho 
záhubu ... Při těchto jednáních byste Turecku navrhli, že je zbavíte jeho dosa
vadních smluv s Ruskem, přistoupí-li k celoevropské dohodě. Takové řešení tu 
přece už bylo, a přijal je s nadšením právě ten národ; který tak ochotně vítá 
každou zvrácenost. Panebože! Evropská dohoda! Na to má Turecko spoiéhat? 
Vídeňská smlouva byla přece také evropská dohoda, a k čemu vedla? Tato 
smlouva měla svůj význam, protože vytvořila Polsko. Ale co se pak stalo s Pol
skem? Co nám řekl náš ministr o této smlouvě, když Polsko padlo? Hle, co řekl: 
,Anglie si vyhrazuje právo vyslovovat svůj názor k událostem v Polsku.' Prohlásil, 
že podal protest, ještě než k této události došlo, a potom pravil: ,Ale ruská vláda 
zaujala k této věci jiné stanovisko.' A zrovna tak to bude s naší nynější dohodou. 
Rusko k tomu opět zaujme jiné stanovisko. (Hlučný potlesk.) Uvedená slova byla 
pronesena v Dolní sněmovně a pronesl je týž ministr'' (lord Palmerston), ,,který 
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má nyní v rukou osud Turecka, jako měl kdysi v rukou osud Polska. Jenže nyní 
jste varováni, a tenkrát jste nevěděli, co se děje ... Dovolte, abych připomněl 
jednu zprávu, kterou nedávno přinesly ,Times'. Uvádělo se tam, že náš vyslanec 
v Persii měl nějakou neshodu s vládou perského šáha, a tato vláda by byla užuž 
ustoupila, nebýt toho, že se do věci vložil ruský vyslanec s úmyslem rozdmýchat 
spor. Vidíte tedy, že zatímco Rusko vytlačuje Anglii z Persie, Anglie vnucuje 
ruskou nadvládu Turecku. Týž článek se zmiňuje o tom, že do Teheránu při
byla afghánská mise, že Afghánci jsou krajně podrážděni a Dústu Muhamma
dovi, nesmiřitelnému nepříteli Ruska, velmi leží na srdci úspěch jeho mise, 
která má pohnout Persii k podpoře Turecka. Jistě si vzpomínáte, že před šest
nácti lety vedla Anglie válku proti Afgháncům s cílem svrhnout Dústa Muham
mada jakožto nepřítele Anglie a věrného spojence Ruska. Někdo snad namítne, 
že tomu naše vláda věřila. Bylo-li tomu tak, je velmi podivné, proč neválčila 
proti Rusku, ale proti Afgháncům, tj. proč je vehnala rovnou do náruče Ruska? 
Ale naše vláda tomu nevěřila; věděla tehdy velmi dobře, že Dúst Muhammad, 
jak je nyní zřejmé, je nesmiřitelným nepřítelem Ruska, a právě proto ho na
padla. To je ověřený fakt a Dolní sněmovně byly předloženy důkazy, že doku
menty, které nesprávně líčily Dústa Muhammada jako spojence Ruska, byly 
padělány. Anglický vyslanec sám poslal do vlasti originál k otištění. (Fuj! 
Hanba!) To je jen přirozený důsledek tajnůstkářství vlády a nevědomosti lidu, 
o nichž jsem již mluvil. V celém tomto shromáždění není jediný člověk, který
by nebyl spoluúčasten tohoto zločinu tím, že k tomu mlčí a kterého by tato
lhostejnost k osudu a cti vlastního národa nedegradovala na otroka, i když si
myslí, že je svobodný člověk. (Rozruch mezi posluchačstvem.) Mám vám sdělit
něco z toho, co si o nás myslí cizinci? V poslední době se hodně mluvilo o němec
kém vlivu u dvora. Snad vás budou zajímat některé názory královniných ně
meckých bratranců. Při této příležitosti mi dovolte konstatovat, že je-li Německo
pod vlivem Rusů, je to dílo Anglie. Poslechněte si tato slova:

,Nebudou-li se Anglie a Francie vměšovat do tureckých záležitostí, Tu
recko zvítězí.Jestliže se naopak západní mocnosti, zaslepené servilností, nedokáží 
zdržet >>prostředkování<<, tj. vměšování do východních záležitostí, je Turecko 
ztraceno a ruští kozáci budou brzy rozhodovat o osudu tohoto světa! A přitom 
jak ušlechtilé bylo až dosud stanovisko a vystupování nešťastného Turecka -
přes všechny diplomatické věrolomnosti a přestože omylem pokládalo bandu 
vrahů za své přátele! Chmurné vyhlídky, na mou věru! Každou hodinu jsem 
čekal, že spojenecké flotily začnou ostřelovat jeho hlavní město, aby zlomily jeho 
hrdinského ducha a donutily je k hanebné kapitulaci. Turci mohou právem říkat: 
>>Longa est iniuria, longae ambages, sed summa sequor fastigia rerum!<<* Jaký
rozdíl mezi chováním Turecka a chováním Anglie v podobných případech! Oni
jsou bojovníci, Anglie pirát. Jen si vzpomeňte na limskou deklaraci, vpád
do Afghánistánu, ostřelování Kodaně a bitvu u Navarina, a potom si připo-

* ,,Dlouhé je příkoří, dlouhé okliky, ale já neochvějně kráčím k nejvyšším
metám." (Po�n. red.) 
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meňte Turecko, jak tu dnes stojí - >>civilizovaný svět<< je pokořuje a zastrašuje, 
dokonce vtrhl na jeho území a provokuje je. A ono přes všechny tyto zkoušky 
zůstává klidné a rozvážné, pevné a odhodlané, ale nezlomené.' 

Z toho lze soudit, že lidé zaujímající velmi vysoké postavení zřejmě marně 
vzdychají po té výsadě, kterou vy laskavě udělujete mně, totiž že mi dopřáváte, 

abych ulevil svému rozhořčení a varoval vás před tím, co se chystá ... Dovolte 

mi, abych charakterizoval naši situaci. Británie má dvě zvláštnosti: doma je 
hlupák a za hranicemi šílenec, ozbrojený šílenec, který ohrožuje vlastní život 
i okolí. Každý z nás jako jednotlivec není samozřejmě takový, ale jako celek 
jsme takoví. Vezměme do hrsti svůj individuální rozum a zkroťme kolektivního 

šílence, dokud je ještě čas léčit chorý mozek - tento systém, z něhož pochází 
všechno zlo." (Hlučný a dlouhotrvající potlesk.) 

K řeči pana Urquharta mohu dodat, že poslední coup ďéclat* 
lorda Palmerstona a popularita, kterou si získal u lidu, udělaly 
ho fakticky, i když ne podle jména, předsedou vlády.22

Napsal K. Marx IO. ledna 1854 
Otištěno v „New-Tork Daily Tribune", 
čís. 3988 z 28. ledna 1854. 
Podpis: Kare l  Marx 

• - zablýsknutí, zazáření. (Pozn. red.)

Podle textu novin 
Přeloženo z angličtiny 

K. MARX

*VÁL K A NA VÝCHOD Ě 23 

• 

Londýn 14. ledna 1854 

Východní otázka, tak dlouho už ožehavá, se zřejmě nakonec 
přece jen dostala do stadia, kdy diplomacie se svým věčným vykru
cováním a věčně bezvýslednými manévry nebude už s to ovládat 
sama pole. 3. t. m. vpluly francouzská a britská flotila do Černého 
moře, aby zabránily ruské válečné flotile napadnout turecké loď
stvo nebo turecké pobřeží. Při jedné dřívější příležitosti car Mikuláš 
prohlásil, že takový krok bude pro něj signálem k vypovězení války. 
Že by to teď přešel mlčky? Dnes došla zpráva, že spojená francouz
ská a anglická flotila společně s prvním oddílem tureckého váleč
ného loďstva vezou 1 7 000 Turků do Batumi. Je-li to pravda, je 
to právě takový válečný akt, jako kdyby přímo napadly Sevasto
pol, a carovi nezbude než okamžitě vypovědět válku. 

Bude však Rusko samo? Na čí stranu se ve všeobecné válce 
přidají Rakousko a Prusko? 

Ludvík Bonaparte prý oznámil rakouské vládi, že přidá-li se 
v případném konfliktu s Ruskem Rakousko na stranu Ruska, fran
couzská vláda využije revolučního vření v Itálii a Polsku, kde 
stačí jen jiskra, aby znovu vzplál zničující požár, a potom že 
se Francie pokusí vyburcovat italský a polský národ k novému 
životu. Můžeme však s jistotou očekávat, že na rakouskou vládu 
budou působit spíš její vlastní finanční potíže než Bonapartovy 
hrozby. 

O stavu rakouské státní pokladny si lze učinit představu z toho, 
jak v poslední době vzrostlo množství znehodnocených papírových 
peněz, i z toho, že vláda byla nedávno nucena sáhnout k neob
vyklému opatření: snížit kurs papírových peněz, které sama vy-
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dala, o 15 %- Tento trik, který způsobuje znehodnocení vlastní 
papírové měny, je asi vrcholem zdaňovacích machinací, protože 
vlastně zdaňuje placení daní. Podle německých novin bude ra
kouský rozpočet na tok 1854 vykazovat schodek 45 000 000 zla
tých v řádné části a 50 000 000 zlatých v části mimořádné. Už nej
méně po sté se Rakousko odhodlává k půjčce, ale takovým způsobem, 
že vyhlídky na úspěch se rovnají nule. V poslední době se navrhuje, 
aby se vypsala půjčka 50 000 000 zlatých pod záminkou, že jé třeba 
uhradit splatné úroky a jiné naléhavé požadavky. 

Když došla do Vídně zpráva, že spojená eskadra zamýšlí 
vplout do Černého moře, měly banky plné ruce práce s výměnou · 
papírových peněz za stříbrné mince. Lidé se stozlatkami a dvěstě
zlatkami se tlačili u přepážek, aby zachránili své ohrožené po
klady. Přes to všechno získá nakonec ve Vídni vrch vliv Petrohradu 
a Rakousko bude zataženo do hrozící války na straně Ruska. Pokud 
jde o Prusko, pokouší se hrát stejnou hru jako v letech 1780, 1800 
a 1805, totiž vytvořit ligu neutrálních pobaltských nebo severo
německých států, v jejichž čele by mohlo sehrát dost významnou 
úlohu a mohlo by se přidat na tu stranu, která mu nabídne nej
větší výhody. 

Není pochyby, že turecko-evropské loďstvo může zničit Sevas
topol a ruskou černomořskou flotilu, že může dobýt a udržet Krym, 
obsadit Oděsu, uzavřít Azovské moře a uvolnit ruce kavkazským 
horalům. Opatření, která je třeba učinit v Baltském moři, jsou právě 
tak samozřejmá jako postup v Černém moři: stůj co stůj uzavřít 
alianci se Švédskem; Dánsko, bude-li třeba, zastrašit a ve Finsku 
rozpoutat vzpouru, která by vypukla, jakmile se tam vylodí dosta
tečné množství vojska a jakmile bude dána záruka, že mír bude 
uzavřen jedině pod podmínkou, že tato provincie bude znovu při
pojena ke Švédsku; oddíly vyloděné ve Finsku by ohrožovaly 
Petrohrad, zatímco loďstvo by bombardovalo Kronštadt. 

Všechno bude záviset na tom, budou-li evropské námořní 
mocnosti jednat dost rozhodně a energicky. 

,,Neue Preussische Zeitung" z 29. prosince potvrzuje zprávy, 
že ruský car nařídil bojovou pohotovost všech sil své říše. Nejenže 
stáhl z anglických a francouzských bank své vklady, ale nařídil, 
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aby šlechta mezi sebou uspořádala dobrovolnou sbírku, a dal

zastavit práci na rozestavěných železnicích, aby se všechny takto

uvolněné síly a peníze mohly věnovat na válečné účely.

Přitom také Francie zbrojí ještě horlivěji než dosud; byla

povolána druhá polovina z 80 000 mužů odvodního ročníku 1852.

Také ve Francii se. už dlouho uvažuje o půjčce 200 000 000 franků

(asi 8 000 000 liber št.), ale nedostatek potravin, špatná úroda vína

a hedvábí, šířící se obchodní a průmyslová stagnace, vážné obavy,

že Francie nesežene peníze na platby, které ji čekají koncem února,

sestupná tendence kursu státních cenných papírů a železničních

akcií, to všechno jsou okolnosti, které tuto transakci nijak neusnad-

ňují. 
Jak se dovídáme z „Times", má britská vláda v úmyslu zvýšit

počet námořníků a námořní pěchoty v běžném roce na 53 000

mužů, což je asi o 8000 mužů víc, než kolik loni schválil parlament,

a o 5000 víc, než kolik bylo povoláno za vlády lorda Derbyho.

Celkové zvýšení stavu válečného námořnictva od roku 1852 lze

tudíž odhadovat asi na 13 000 mužů. Službu v námořních silách

teď bude tedy konat 38 000 námořníků a plavčíků a 15 000 vojáků

námořní pěchoty. 
Konečně vyšlo najevo, jak to vlastně bylo u Sinopu. Zprávy

o tom, jaké síly měli v těchto končinách Rusové a Turci, ukazují,

že Rusové měli o tři parní dvojpalubní lodi, jednu trojpalubní loď

a 680 děl víc než Turci. Z tohoto hlediska událost u Sinopu nijak

neposílila Rusko, ani neoslabila Turecko, spíš naopak. Viděli jsme

tu něco, co nemá obdobu ani v našich vlastních letopisech - fre

gaty, které se stavějí po bok řadovým bitevním lodím, velitele, kteří

vrhají hořící pochodně do zásob prachu a obětují se pro slávu své

vlasti. Skutečná námořní síla Turecka je nedotčena; nebyla oběto

vána ani jedna řadová bitevní loď, .ani jeden parník. Ale to ještě

není všechno. Podle posledních zpráv potopili Turci jednu z nej

lepších trojpalubních lodí ruské flotily, loď „Rostislav" se 120 děly.

Tento fakt, dosud zatajovaný pod vítanou záminkou, že „Rosti-.

slav" se nepotopil za boje, ale těsně po něm, Rusové nyní při

pouštějí, a je to dobrá kompenzace za zničené turecké lodi.24 

Byla-li potopena jedna trojpalubní loď, dá se předpokládat, že byla
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za �oje velmi vážně poškozena i jiná ruská plavidla, a tak vítězství 
u S1�opu možná nakonec oslabilo víc ruské než turecké loďstvo. 
Kdyz se egyptský paša dověděl o pohromě u Sinopu nařídil aby 
bylo ihned :rstroje�o � fregat, 5 korvet a 3 brigy, jež mají v;plnit 
mezeru vzmklou v radach turecké flotily. 
. Egyptská parní fregata „Parváz Bahrí", vyřazená z boje a za
Jatá po téměř pětihodinové bitvě mnohem větší ruskou parní fre
gatou „Vladimir", byla tak rozstřílena, že ji jen taktak dovlékli 
do Sevastopolu, kde se ihned potopila. ,,Parváz Bahrí" byla do
pra:e�a �o sevastopolského přístavu jen dík anglickému vrchnímu 
�troJmkov1 panu Bellovi, kterému admirál Kornilov slíbil, že bude 
1h��d proťuštěn �� svobodu, podaří-li se mu dopravit loď do bez
pe�1- Kdyz �orazili do Sevastopolu, pan Bell a jeho strojníci a topiči 

neJen ��byh propuštěni, nýbrž byla na ně uvalena tuhá vazba 

� byly Jim _rovoleny mizerné 3 pence denně na živobytí a zároveň 
Jim bylo <lano na srozuměnou, že budou muset urazit v této drsné 
roční do?ě 80 mil pěšky do vnitrozemí. Opatření knížete Menši
kovv�' velitele S

0

evast�polu, schválil car a jeho ministři, kteří zůstali 
hlus1 k protestum britského konzula v Oděse i britského vyslance 
v Pet:ohra�ě. Je u! zn�mo, že při všeobecném ničení u Sinopu byly 
bezduvodne surove zmčeny dvě anglické soukromé obchodní lodi 

1::ádím dále strohou zprávu o zničení jedné z těchto lodí, jak ji 
pnnesly francouzské noviny. 

„30. listopadu ukončila brigantina ,Howard' z Bidefordu námory 'h 
v, t .. v 'An . ' Ill o 

pns av� v J1zru ghi,. vyklád
y�
ní nákladu uhlí pro rakouského konzula v Sinopu

pana Pirentze � kotvil� v pns�avu, nakládajíc zátěž, neboť se chystala plout
do Fatsy ťro nakla� obilí, ktery měla dopravit do Anglie. Tu se náhle objevila
ruská flotila a bez Jakékoli výstrahy, a aniž poskytla cizím lodím možnost stáh
nout se do bez�ečí, zahájila těžkou palbu kulemi a gram�ty na tureckou flotilu,
kte�á ta� kotvila, takže loď ,Howard' a ostatní obchodní lodi v přístavu v ně
kolika minutách úplně zničila." 

• v v 

Tímto hr��ým �orušením mezinárodního práva se Rusové 
J�s:e ".YchloubaJI v odeském bulletinu. Ruské noviny zároveň uráž
liv�m1 výrazy p�ší, že anglická flotila si netroufá vplout do černého 
more, ale anglická vláda se neodvažuje odmítnout opravování 
ruských válečných lodí v anglických loděnicích. 

Poslední pošta přinesla další zprávy o válečných událostech, 
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k nimž došlo nedávno v Asii. Turci museli podle všeho úplně vy
klidit území ruské Arménie, ale podrobný průběh bojů, v nichž 
byli donuceni k ústupu, není znám. Jeden turecký sbor pronikl 
až na silnici, která vede přímo z Ardahanu do Achalciche, zatímco 
jiný sbor se dal jižnější silnicí z Karsu přes Alexandropol (gruzínsky 
zvaný Gumri) do Tiflisu. Oba tyto sbory zřejmě narazily na Rusy. 
Podle ruských hlášení byli Turci na obou silnicích na hlavu po
raženi a ztratili na 40 děl. Zádná turecká oficiální hlášení dosud 
nedošla, ale v soukromých dopisech se ústup vysvětluje tím, že 
Turci byli nuceni přejít do zimního ubytování. Jisté je, že Turci 
evakuovali ruské území až na pevnůstku sv. Mikuláše, že Rusové 
je pronásledovali a jejich předvoj se odvážil až na jednu míli od 
Karsu, kde byl odražen. Kromě toho víme, že turecká anatolská 
armáda, která je naverbována z asijských provincií, bašty starého 
muslimského barbarství, tato převážně nepravidelná armáda slo
žená z nespolehlivých, i když vcelku chrabrých kurdistánských 
vojáků-dobrodruhů, kteří bojují ze záliby a z touhy po kořisti, 
tato anatolská armáda se nedá srovnávat se zocelenou, ukázněnou 
a dobře vycvičenou rumelskou armádou, jejíž velitel každý den 
přesně ví, kolik a jakých vojáků má pod svým velením, a kde 
válečný řád a polní soudy drží na uzdě touhu po dobrodružných 
výpravách na vlastní pěst a po soukromé kořisti. Víme, že Rusové, 
kteří na začátku asijského tažení měli velmi citelný nedostatek 
vojáků, byli nyní posíleni 13. pěší divizí (16 000 mužů) pod velením 

generálporučíka Obručeva II. a oddílem donských kozáků. Víme, 
že se jim podařilo udržet na uzdě horaly a uhájit si spoje, a to jak 
přes Kavkaz na Vladikavkaz, tak i po moři na Oděsu a Sevastopol. 

Za takových okolností, a uvážíme-li, že turecký velitel Abdi 

paša byl buď zrádce, nebo neschopný hlupák (byl později odvolán 
a na jeho místo byl jmenován Ahmed paša), nás vůbecnepřekvapí, 
že Turci utrpěli porážku, ačkoli nemůže být pochyby, že ruská 
hlášení v mnohém přehánějí. 

Na Dunaji Rusové před časem napadli Macin, pevnost na jed
nom z ramen Dunaje. Připlul tam jeden parník s dvěma dělovými 
čluny. Přivítala ho prudká palba. Dělové čluny prý byly potopeny 
a parník tak těžce poškozen, že se raději co nejrychleji klidil domů. 
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Došlo také k třem či čtyřem potyčkám jednak mezi předními strá
žemi u Calafatu,jednak mezi ruskými hlídkami na Dunaji a malými 
tureckými jednotkami, které se přepravily přes řeku, aby je pře
kvapily. Turci tvrdí, že ze všech těchto střetnutí vyšli vítězně. Škoda, 
že turecké nepravidelné oddíly, které se k tomuto úkolu hodí lépe 

než k čemu jinému, už dávno nedostaly rozkaz vést tuto drobnou 
válku co nejaktivněji. Byly by kozákům připravily nejednu po
rážku, byly by zdezorganizovaly zřejmě nesprávný systém ruských 
předních stráží, nesprávný proto, že se táhl přes 300 mil; byly by 
zhatily ruské plány a dokonale zjistily pohyby nepřítele, a při své 
opatrnosti a statečnosti by byly vyšly vítězně z každého střetnutí. 

Z telegrafických zpráv, které právě došly, vysvítá, že 
„6. tohoto měsíce jedna turecká divize v síle 1500 mužů s 15 děly napadla

opevněné postavení u Četati nedaleko Calafatu a dobyla je ztečí; že Rusové
ztratili 2500 mužů a že posila 18 000 Rusů pochodující od Caracalu byla nucena
ustoupit se ztrátou 250 mužů." 

Podle jiné iprávy povstala velká většina obyvatelstva Malého 
Valašska proti Rusům, a ti oblehli Craiovu. 

Mezitím se Rusko horlivě činí. Podplácí a zastrašuje ve všech 
koncích světa, na hranicích Britské Indie, v Persii, Srbsku, Švéd
sku, Dánsku atd. V Persii měl britský vyslanec nějaké neshody 
se šáhovou vládou a ta by byla užuž ustoupila, nebýt toho, že se do 
věci vložil ruský vyslanec, nejen aby poštval šáha proti Anglii, 
ale aby ho zatáhl do aktivního nepřátelství a přiměl k vyhlášení 
války Portě. Ale tuto intriku prý zmařily pohrůžka britského chargé 
ďaffaires pana Thompsona, že odjede z Teheránu, strach, že by 
ihned propukla nevole perského lidu proti Rusku, a příjezd afghán
ské mise, která pohrozila, že uzavře-li Persie spojenectví s Ruskem,
Afghánci vtrhnou na perské území. 

Zároveň spousta ruských agentů zaplavila Srbsko - vyhle
dávají místa a osoby, které jsou z dřívější doby známé svou odda
ností vypovězenému rodu Obrenovičů. S jedněmi mluví o mladém 
princi Michalovi, s druhými zas o jeho starém otci Milošovi -
hned vzbuzují naděje, že pod záštitou Ruska budou rozšířeny 
hranice Srbska, že bude vytvořeno nové ilyrské království, které 
sdruží všechny, kdo mluví srbsky a jsou dnes v područí Turecka 
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a Rakouska - hned zas vyhrožují, dojde-li k povstání, vpádem 
ohromné armády a úplnou porobou. Přes všelijaké ty protichůdné 
intriky, které Rusko stále osnuje, nepodařilo se mu přervat pouta 

mezi Srby a sultánem, naopak, v Bělehradě očekávají z Cařihrad�
dva fermany: jedním z nich mají být zrušeny všechny vztahy mezi 
Srbskem a Ruskem a v druhém mají být potvrzeny všechny výsady, 
které byly v různých dobách srbskému lidu uděleny. Dále rusk� 
vláda horlivě pokračovala v jednáních ve Stockholmu a Kodam, 
neboť chtěla přimět švédskou a dánskou vládu, aby se v hrozící 
evropské válce postavily na stranu Ruska; spojenectvím s: nimi si 
Rusko chce zajistit uzavření průjezdu Sundem a Beltem pro zá
padní velmoci. Všechno, čeho zatím dosáhlo, je uzavření dohody 
mezi Švédskem, Dánskem a Pruskem o ozbrojené neutralitě a pří
pravě ke zbrojení, jež je zjevně namířeno proti Rusku. Soukromé 
dopisy ze Švédska jásají nad vyhlídkou, že by finské vévodství, 
které Rusko tak hanebně uchvátilo bez vypovězení války, mohlo 

být znovu připojeno ke Skandinávskému království. Pokud jde 

o Dánsko, jeho postoj - ne lidu, ale dvora - je pochybnější.
Kolují dokonce pověsti, že nynější dánský ministr zahraničních věcí
odstoupí a bude vystřídán hrabětem Reventlowem-Criminilem,
jehož důvěrné vztahy k petrohradskému dvoru jsou všeobecně

. . . ·1 r;, " 1 . o 1 . . . t o 26 d'kznámé. Ve Francu me a „1uze or eamstu a eg1t11rus u - 1 
Rusku - určitý úspěch, přičemž tato mocnost dělá co může, aby
rozbila entente cordiale26 mezi anglickou a francouzskou vládou
a aby mezi ně zasela nedůvěru. Některé pařížské noviny, podplace
né panem Kiselevem, se pokusily vzbudit dojem, že anglická vláda
není upřímná, a v Anglii vidíme, že jeden list, podplacený panem
Brunnovem, zase budí pochybnosti o upřímnosti francouzské vlády.
Další rána, namířená především pr-0ti západním mocnostem, Je 

ruský zákaz vývozu polského obilí.
Naproti tomu postup západní diplomacie rozhodně nebyl 

Rusku nepřátelský, naopak, projevovala se v něm až pHliš hor
livá tendence k průtahům se spravedlností a ke shovívavosti vůči 
zločinu. Nyní je už každému jasné, že kurs této diplomacie byl 

omylem, a to neblahým omylem. Vzkříšení vídeňské konference 

z mrtvých a protokol podepsaný jejími účastníky 5. prosince mi-
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nulého roku, dopis francouzského a britského vyslance v Cařihra
dě Rešidu pašovi, 27 společná nóta čtyř velmocí předložená Portě 
15. prosince a přijatá sultánem 31. prosince, oběžník pana Drouy
na de Lhuys, zaslaný francouzským diplomatickým zástupcům
a datovaný 30. prosince, oznamující, že spojenecké flotily vpluly
do Černého moře - to jsou nejdůležitější události diplomatic
kých dějin za posledních šest týdnů. Co se týče protokolu vídeň
ské konference, vaši čtenáři jistě znají jeho obsah už z dřívější
doby. Může být něco směšnějšího než jeho tvrzení, že „ujištění daná
při různých příležitostech ruským carem vylučují pomyšlení, že
vznešený vládce by choval jakékoli přání zasahovat do integrity
osmanské říše"? Může být něco škodlivějšího než naléhat na Tu-·
recko, že by bylo vhodné, aby dalo souhlas k tříměsíčnímu pří-

vv,? 5 ° d d men. . prosmce, va ny po tom, co do Cařihradu došla zpráva
o hanebném masakru u Sinopu, napsal Rešid paša lordu Strat
fordovi de Redcliffe a generálu Baraguayovi d'Hilliers dopisy,
v nichž jim sděluje, co se stalo u Sinopu, a žádá, aby flotily vpluly
do Černého moře. 12. prosince, týden po tom, co Rešid poslal svou
nótu, dostal od obou vyslanců velice vlažnou odpověď, v níž mu
sdělovali, že „přítomnost spojené eskadry má pouze ,politický vý
znam', tedy ne vojenský, a že to je ,morální podpora', tedy ne vo
jenská". 

Takto byla Porta přinucena přijmout společnou nótu čtyř 

mocností, která jí byla doručena 15. prosince. Tato nóta nejen 
nepřiz�ává �ortě žádnou náhradu za ztráty, které utrpěla násled
kem pirátských akcí samovládce; nejen trvá na obnovení všech 
starých smluv - kajnardžské, drinopolské, htinkjariskeleské2B a dal
ších, jež byly po půldruhé století arzenálem, z něhož Rusko čer
palo své zbraně k všemožným úskokům, vměšovaní, nájezdům 
a záborům - ale dovoluje carovi vykonávat nad Tureckem nábo
ženský protektorát a diktovat mu ve věcech veřejné správy, neboť 
žádá, aby všem mocnostem „byl sdělen obsah fermanů týkajících 
se duchovních výsad, oktrojovaných Vysokou Portou všem ne
muslimským poddaným, a každé z těchto mocností byla dána 
patřičná záruka", a aby Porta prohlásila, že je pevně rozhodnuta 
účinněji budovat svůj správní systém a provádět vnitřní reformy. 
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Přestože nové návrhy pověřují společnou ochranou křesťan
ských poddaných Turecka pět mocností, ve skutečnosti poskytují 
tento protektorát jen Rusku samotnému. Má to být uspořádáno 
tak, že by Francie a Rakousko jako římskokatolické země měly 
protektorát nad římskokatolickými křesťany v Turecku, Anglie a 
Prusko jako protestantské země by měly protektorát nad protestant
skými poddanými sultánovými, zatímco Rusko by pečovalo o oby
vatelstvo pravoslavného vyznání. Protože však římských katolíků 
je tam necelých 800 000, protestantů sotva 200 000, kdežto pravo
slavných je tam na 10 miliónů,je jasné, že car by tím fakticky získal 
protektorát nad křesťanskými poddanými Turecka. Tyto návrhy 
čtyř mocností přijala Porta teprve 19. prosince, kdy se dostali 
do vlády Riza paša a Halil paša, což se rovnalo vítězství „mírové" 
neboli „proruské" strany. 

21. prosince, když se proslechlo, že ministerská rada vyrozu
měla čtyři vyslance, že předložené návrhy přijímá, shromáždilo 
se softa (studentstvo), aby předložilo petici proti rozhodnutí vlády, 
a demonstracím se zabránilo jedině tím, že byli zatčeni podněco
vatelé. Pobouření v Cařihradě bylo tak veliké, že sultán* si příští 
den ani netroufal přijít do dívánu, ani se odebrat jako obvykle za 
hřmění děl a bouřlivého provolávání posádek cizích válečných lodí 
do mešity Top-Hane. A Rešid paša opustil vlastní palác ve Stam
bulu a utekl se do paláce sousedícího s rezidencí sultánovou. Na
zítří se veřejné mínění trochu uklidnilo po sultánovu prohlášení, 
že válečné operace nebudou zastaveny. 

Tyto úhybné, zbabělé a nevysvětlitelné manévry západní 
diplomacie, jež v posledních napjatých devíti měsících téměř vy
čerpaly trpělivost veřejnosti, vzbudily pochybnosti o upřímnosti 

britské vlády. A protože veřejnost těžko může pochopit, jaké motivy 

mohly způsobit tak dlouhé váhání západních velmocí, začalo se 
mluvit o tajném vlivu a horlivě se šířily zprávy, že do záležitosti 

výkonné moci zasahuje princ Albert, královnin manžel; že nejen 
doprovází svou královskou choť do schůzí tajné rady, ale že vy
užívá svého vlivu k tomu, aby kontroloval rady odpovědných 

* - tj. Abdiilmedžid. (Pozn. red.)
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rádců; že využívá příležitosti a je na jedné straně přítomen pora
dám královny s jejími ministry a na druhé straně udržuje přímé 
spojení s cizími dvory včetně ruského, ovšem kromě francouzského. 
Podle jiných pověstí „fúzi" Orleánů a starší bourbonské větve 
bývalé královské rodiny ve Francii podporuje právě tak britský 
dvůr jako ruský, a návštěva vévody de Nemours u dvora krá
lovny Viktorie hned po setkání s „Jindřichem V."* prý to jen 
dokazuje. 

Další pověst, že vyjedl\ávání o výc::hodní otázce prý byla se 
souhlasem Ruska svěřena výhradně hraběti Buolu-Schauensteinovi, 
švagrovi hraběte Meyendorfa, se uvádí jako důkaz, že si anglická 
vláda nikdy nepřála vést nezávislá nebo úspěšná jednání, ale od 
začátku podporovala záměry Ruska a jeho spojenců, zatímco se 
naoko stavěla proti nim. Šušká se, že pan Roebuck se chystá před
ložit otázku Koburkova vlivu Dolní sněmovně; ve Sněmovně lordů 
prý ji zamýšlí předložit lord Brougham. Jisté je, že se teď v hlavním 
městě nemluví skoro o ničem jiném·než o vlivu Koburkově. Parla
ment se má znovu sejít 31. ledna. 

Tak krutá zima, jaká je letos, nebyla od roku 1809. Ale nej- · 
horší nejsou tuhé mrazy, nýbrž neustálé změny teploty a počasí. 
Železniční doprava se udržuje jen s největšími obtížemi; v některých 
krajích je spojení zřejmě úplně přerušeno a v dopravních prostřed
cích se Anglie vrátila do dávno zapomenutých dob. Aby nedošlo 
k nepříjemnostem v souvislosti s tím, že sněhové závěje znemožnily 
zaslání obchodních dokumentů, a aby se zabránilo protestování 
směnek pro nezdůvodněné neplacení, používalo se elektrického 
telegrafu. Přesto bylo v Londýně protestováno přes 800 směnek, což 
je dokladem toho, jakou sociální anarchii způsobila nezvykle krutá 
roční doba. Noviny jsou plné zpráv o tom, jak hrozně řádily sně
hové bouře a vichřice, hlavně u východního pobřeží, kde ztrosko
talo mnoho lodí. Přestože nedávno uveřejněné tabulky o obchodu, 
námořní dopravě a důchodech ukazují, že prosperita, jíž začal rok 
1853, trvá, drsné počasí spolu se stoupajícími cenami základních 
životních potřeb, hlavně obilí, uhlí a tuku, těžce doléhá na chudší 

* - hrabětem Chambordem. (Pozn. red.)
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třídy. Vyskytly se četné případy smrti hladem. Výluky na severu 
jsou nyní doprovázeny hladovými bouřemi na západě. 

Nedostatek času nás však nutí odložit podrobnou zprávu 
o obchodu a průmyslu do dalšího článku.

Napsal K. Marx 14. ledna 1854 
Otištěno v „,Zuid Afrikaan" 
6. bfezna 1854 anglicky a holandsky

Podle textu novin 
Přeloženo z anglického textu 

srovnaného s holandským 
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*VÁLEČN É UDÁLOSTI NA VÝ.CHODĚ.

RAKOUSKÉ A FRANCOUZSKÉ FINANCE. 

- OPEVNĚNI CAŘIHRADU

Londýn, v pátek 20. dubna 1854

Poslední pošta přinesla další zprávy o válečných událostech
k_nimž došlo nedávno v Asii. Turci museli podle všeho úplně vykli�
d1t území ruské Arménie, ale podrobný průběh bojů, v nichž byli
donuceni k ústupu, není znám. Turkům se podařilo dostat se až na
�ilnici, která vede z Ardahanu přímo do Achalciche, zatímco jiné
Jednotky se daly jižnější silnicí z Karsu přes Alexandropol (gru
zínsky zvaný Gumri) do Tiflisu. Oba tyto sbory zřejmě narazily
na Rusy. Podle ruských hlášení byli Turci na obou silnicích na ·
hlavu poraženi a ztratili na čtyřicet děl; turecká oficiální hlášení
dosud nedošla, ale v soukromých dopisech se ústup vysvětluje tím,
že Turci byli nuceni přejít do zimního ubytování.·

. Jisté je jen to, že Turci evakuovali ruské území až na pevnůstku
sv. Mikuláše; že je Rusové pronásledovali a ruský předvoj se odvá
žil až na jednu míli od Karsu, kde byl odražen. Kromě toho víme
ž� t��eck� anatol,ská arm�da, která je naverbována z asijských pro�
v�ncn, basty stareho muslimského barbarství, tato převážně nepra
videlná armáda složená z nespolehlivých, i když vcelku chrabrých
vojáků - dobrodruhů, kteří bojují ze záliby a z touhy po kořisti, tato
anatolská armáda se nedá srovnávat s otužilou, ukázněnou a dobře
vy�viče�ou , rumel_s�ou armádou, jejíž velitel každý den přesně ví,
kolik a Jakych VOJaků má pod svým velením, a kde válečný řád a
polní soudy drží na uzdě touhu po dobrodružných výpravách na
vlastní pěst a po soukromé kořisti. Víme, že Rusové, kteří na za
čátku asijského tažení měli velmi citelný nedostatek vojáků, dostali
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nyní posilu 16 000 mužů pod velením generálporučíka Obručeva II.
a oddíl donských kozáků; víme, že se jim podařilo udržet na uzdě
horaly a uhájit si spoje, a to jak přes Kavkaz na Vladikavkaz, tak
i po moři na Oděsu a Sevastopol.

Za takových okolností, a uvážíme-li, že turecký velitel Abdi
paša byl buď zrádce, nebo neschopný hlupák (byl později odvolán,
uvězněn v Karsu a na jeho místo byl jmenován Ahmed paša), vůbec
nás nepřekvapí, že Turci utrpěli porážku, ačkoli nemůže být po
chyby, že ruská hlášení v mnohém přehánějí. V „Augsburger
Zeitung"29 čteme, že

„koncem listopadu učinil Šámil zoufalý pokus probít se na jih, aby získal 
přímé spojení s Turky. Síla jeho sboru se odhadovala na 10 000 až 16 000 mužů. 
Tvrdí se, že výkvět jeho vojska - mtiridové - byli vybiti." 

Tato poslední zpráva nebyla ovšem dosud potvrzena.
Konečně vyšlo najevo, jak to vlastně bylo u Sinopu. Turci tam

potopili jednu z nejlepších trojpalubních lodí ruské flotily - loď
,,Rostislav" se 120 děly. Tuto zprávu, dosud zatajovanou pod víta
nou záminkou, že „Rostislav" se nepotopil za boje, afe těsně po
něm - Rusové nyní připouštějí; zničení této lodi je dobrou kom
penzací za ztráty, které utrpěli Turci. Byla-li potopena jedna troj
palubní loď, dá se předpokládat, že byla za boje vážně poškozena
i jiná ruská plavidla, a tak vítězství u Sinopu možná nakonec osla
bilo víc ruské než turecké loďstvo. Vůbec Turci se na vodě bijí
opravdu jako Turci.* Egyptská parní fregata „Parváz Bahrí", vy
řazená z boje a zajatá po téměř pětihodinové bitvě mnohem větší
ruskou parní fregatou „Vladimir", byla tak rozstřílena, že ji jen
taktak dovlekli do Sevastopolu, kde se ihned potopila. Ruská kořist
se tedy rovná nule a fakt, že Rusové u Sinopu nedokázali ukořistit
ani jedinou loď, svědčí o tom, že se Turci úporně bránili, i o tom,
že ruská flotila byla po boji ve velmi špatném stavu.

Podle jedné zprávy veze spojená francouzská a anglická flotila
spolu s prvním oddílem tureckého válečného námořnictva 17 000
Turků do Batumi. Je-li to pravda, je to právě taková válečná akce,
jako kdyby flotily přímo zaútočily na Sevastopol, a car bude

* V originále slovní hříčka: ,,like Turks" znamená „jako Turci", ale také
,,divoce, zuřivě". ( Pozn. red.) 

55



K.MARX 

nucen okamžitě vypovědět válku. Těsně předtím, než spojené flo
tily vpluly do Černého moře, rozkázal prý car, aby se všechny 
jeho válečné lodi v euxinských vodách* stáhly do Sevastopolu. 
Dopis z 24. prosince z Oděsy hlásí, že 

„velitel ruské flotily v Azovském �oři poslal jednoho ze svých pobočníků 
do Sevastopolu, aby tam vyložil, v jak kritickém postavení se ocitl. Dva sbory 
po 12 000 mužích byly už připraveny k přepravě do Oděsy, když byla tato vá
lečná operace náhle zastavena, .protože došla zpráva, že spojené flotily hrozí 
veplout do Černého moře." 

Z posledních telegrafických zpráv vysvítá, že se Rusové chys
tali 13. t. m., tj. na ruský Nový rok, provést generální útok na 
turecká postavení u Calafatu. Už posunuli vpřed asi 10 000 vojáků, 
kteří se zakopali u Četati, vesnice devět anglických mil severně od 
Calafatu, ale nepodařilo se jim soustředit všechny síly, které tu měli 
k dispozici,· protože je turecký generál předešel a provedl s asi 
15 000 až 18 000 muži zteč nepřátelských zákopů a v celé řadě 
neobyčejně krvavých srážek, ke kterým došlo 6., 7., 8., 9. a 10. 
t. m., dobyl vítězství, takže Rusové byli nuceni ustoupit směrem
na Craiovu. Rusové sami přiznávají, že ztratili I 000 mrtvých
a 4000 raněných. Podle telegrafické zprávy „byl těžce raněn gene
rál Anrep, který velel Rusům, stejně jako generál Tuinant". Dále
se hlásí, že Turci pod velením Selima paši (Poláka Zedlinského)
1 O. t. m. znovu ustoupili ke Calafatu. Potud telegrafické zprávy,
dosud jediné zdroje informací o těchto velmi důležitých událostech.
Zpráva, z níž vyplývá, že na jedné straně Rusové ustoupili ke Crai
ově a na druhé straně Turci ke Calafatu, v nás vzbuzuje podezření,
že na obou stranách opět došlo k vážným strategickým chybám.
Koluje zpráva, že Orner paša dal přepravit mezi Oltem a Jiu celý
armádní sbor přes Dunaj, a tak ohrozil spoje ruského sboru u Craio

vy. Jak by se však mohli Turci dostat přes Dunaj, který je plný
plovoucích ledových ker, někde jinde než u Calafatu, v jediném bo
dě, kde byli připraveni na takový přechod?

Porážka, kterou Rusové utržili u Calafatu, je snad závažnější 
politicky než vojensky. Spolu se vstupem spojených flotil do Čer-

• - tj. v Černém moři. (Pozn. čes. red.) 
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ného moře maří všechny vyhlídky na to, že by car vyhověl ponížené 
prosbě o Inír, kterou přinesl kurýr vídeňské konference do Petro
hradu. Na druhé straně se vliv této porážky hned projeví v soused
ním Srbsku tím, že posílí národní stranu a nažene strach stoupen
cům Ruska, kteří se v poslední době začali s překvapující drzostí 
roztahovat v Bělehradě. Kníže Alexandr a lidové masy v Srbsku se 
ovšem nedali přesvědčit, že je nezbytné přervat pouta mezi jejich 
zemí a sultánem, přestože Srbsko zaplavila spousta ruských agentů, 
kteří neustále osnují nejrůznější intriky - navštěvují místa a osoby, 
které byly dříve známé svou oddaností vypovězenému rodu Obre
novičů. S jedněmi mluví o mladém princi Michalovi, s druhými zas 
o jeho starém otci Milošovi - hned vzbuzují naděje, že pod zášti
tou Ruska budou rozšířeny hranice Srbska a bude vytvořeno nové
ilyrské království, které sdruží všechny, kdo mluví srbsky a jsou dnes
v područí Turecka i Rakouska - hned zas vyhrožují, dojde-li
k povstání, vpádem ohromné armády a úplnou porobou. Víte jistě,
že kníže Miloš, který sídlí ve Vídni, je starý chráněnec Metterni
chův, kdežto jeho syn Michal, který roku 1842 utekl ze Srbska a
nechal trůn trůnem, je pouhou loutkou Ruska. Po porážce Rusů
u Calafatu se kromě toho Rakousko už nemusí bát, že by se ruská
armáda mohla najednou objevit u Bělehradu a probudit v těch
rakouských poddaných, kteří mají s Rusy stejný původ a stejnou
víru, vědomí vlastní síly i poroby, kterou musí snášet pod germán
ským jhem.

Pokud jde o Rakousko, připomínám mimochodem, že se na
konec vzdalo naděje,jíž se tak dlouho kojilo, na získání nové půjčky. 
O stavu jeho státní pokladny si lze učinit představu z toho, že vláda 
byla nedávno nucena sáhnout k neobvyklému opatření: snížit kurs 
svých vlastních papírových peněz o 15 %- Tento finanční trik lze 
srovnat jedině s podvodnými machinacemi francouzských rois 
faux monnayeurs*, kteří zvyšovali hodnotu mincí, když měli platit, 
a snižovali ji, když měli dostat peníze. Podle německých novin 
bude rakouský rozpočet na rok 1854 vykazovat deficit 45 miliónů 
zlatých v řádné části a 50 miliónů zlatých v. části mimořádné. 

• - králů-penězokazů, kteří zlehčovali mince. (Pozn. red.)
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Kdykoli dojde do Vídně zpráva o hrozící válce, obléhají lidé banky 
a vyměňují papírové peníze za stříbrné mince. 

Také Francie, jak známo, se už dávno chystá uzavřít půjčku 
200 miliónů franků (8 miliónů liber št.), ale nedostatek potravin, 
špatná úroda vína a hedvábí, šířící se obchodní a průmyslová stag
nace, vážné obavy, že Francie nesežene peníze na platby, které ji 
čekají koncem února, sestupná tendence kursu státních cenných 
papírů a železničních akcií, to všechno jsou okolnosti, které nijak 
nepřispívají k usnadnění této transakce. Bonapartovi se nepodařilo 
najít na burze zájemce pro svou novou půjčku. Nezbývalo mu než 
udělat to, co udělal v předvečer státního převratu - totiž poslat 
Persignyho do Francouzské banky, aby z ní vymáčkl 50 miliónů 
franků (10 miliónů dolarů) a nechal tam místo nich jako „záruku" 
stejnou sumu státních pokladničních poukázek. To se skutečně stalo 
na Nový rok. Odpovědí na tento finanční puč byl pokles kursu stát
ních cenných papírů na 69 %- Vláda dostane, jak se nyní oficiálně 
dovídáme, půjčku od Francouzské banky ve výši 200 až 300 miliónů 
franků na státní pokladniční poukázky. Ti, kdo nevědí, co se ode
hrálo v salónku Francouzské banky na Nový rok, si těžko asi před
staví, jak se podařilo získat od banky půjčku, kterou burza zamítla. 

Pokud jde o Persii, zprávy se i nadále rozcházejí. Podle jedné 
zprávy pochoduje perská armáda na Erzerum a Bagdád; podle jiné 
zprávy zmařil ruské intriky britský chargé ďaffaires pan Thomp
son, který pohrozil odjezdem _z Teheránu, dále nebezpečí, že by se 
ihned zvedl lidový odpor proti Rusku, a konečně příjezd afghánské 
mise, která pohrozila, že uzavře-li Persie spojenectví s Ruskem, 
Afghánci vtrhnou na perské území. 

Podle soukromých dopisů z Cařihradu, uveřejněných v listu 
„Patrie", rozhodl se díván opevnit Cařihrad � pevniny. Siníšená 
komise, složená z evropských a tureckých důstojníků, prý už zahá
jila obhlídku terénu. Opevnění Cařihradu by úplně změnilo cha
rakter rusko-turecké války a bylo by nejtěžší ranou, jakou kdy do
staly věčné sny samozvaného nástupce byzantských císařů. 

Pověsti, že Rakousko soustřeďuje pod velením generála hra
běte Schlicka armádní sbor v Banátu, německý tisk vyvrací. 

Berlínská „Correspondenz" oznamuje, že všechny úřady do-
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staly všeobecnou instrukci, aby se připravily pro případ mobilizace 
zeměbrany30

• 

Petrohrad navrhl kodaňskému kabinetu, aby Dánsko postou
pilo Rusku ostrov Bornholm. 

,,Bornholm by se mohl stát," jak správně poznamenává „Daily News", 

„Maltou nebo Gibraltarem Baltského moře. Je vzdálen den plavby od Sund u 

a Kodaně a svou přirozenou polohou chrání vjezd do Baltského moře." 

V poselství, které poslal lord Redcliffe sevastopolskému guber
nátorovi a v němž mu sděluje, že spojené flotily vpluly do Černého 
moře, se uvádí jako jediný účel tohoto přesunu „obrana osmanského

území před jakoukoli agresí nebo nepřátelskou akcí", nemluví se tam 
však o ochraně osmanského loďstva.

Vzhledem k tomu, že všechny zprávy z Paříže, Vídně, Berlína, 
Cařihradu a Petrohradu mluví o možnosti války, ceny na všech 
trzích po obou stranách Lamanšského průlivu klesají. 

Napsal K. Marx 20. ledna 1854 
Otištěno v „New- York Daily Tribune", 
čís. 3997 z 8. února 1854 
Podpis: Kare l  Marx 

Podle textu novin 
Přeloženo z angličtiny 
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POSLEDNI BITVA V EVROP:E 

Příspěvky našich londýnských dopisovatelů a zprávy z evrop
ských novin nám konečně umožňují zhodnotit v celém rozsahu 
několikadenní bitvu mezi Turky a Rusy, ke které došlo u Četati, 
vesničky vzdálené devět mil severně od Calafatu. Kromě toho že 
se řada krvavých bojů, k nimž tu došlo, vyznačovala velkou smě-
lostí a že vítězství získali Turci, je na celé této bitvě nejzajímavější, 
že nemá naprosto žádný praktický výsledek, pokud jde o vypuzení 
Rusů z Valašska. Příčinou je chyba Turků, na kterou jsme už naše 
čtenáře nejednou upozorňovali. Máme na mysli to, že poslali zvlášt
ní armádu ke Calafatu, aby uzavřela cestu do Srbska, zatímco 
nejlepší zárukou proti vpádu Rusů do této provincie by bylo bývalo 
umístění silných a soustředěných sil u Ruščuku a Hiršovy. Takové 
síly by ohrožovaly komunikace každé ruské armády postupující 
na západ, zatímco most a předmostí u Oltenitsy nebo někde poblíž, 
opevněné po vzoru Calafatu, by byly pro Turky opěrným bodem na 
levém břehu Dunaje. Ale i bez toho by Rusové nemohli přejít horní 
Dunaj a táhnout do Srbska, aniž by tím zároveň ponechávali Tur
kům možnost přepravit se přes dolní Dunaj a táhnout na Bukurešť. 
Při takovém tvrzení samozřejmě bereme v úvahu skutečný poměr 
sil obou stran a počítáme s tím, že turecká armáda v Rumelii je 
početně daleko silnější než ruská armáda ve Valašsku. 

Je ovšem fakt, že Turci použili své převahy právě tak, že jim 
nebyla vůbec nic platná, a udělali všechno, aby byli nakonec pora
ženi. Místo aby své síly soustředili na dolním Dunaji, naopak je 
rozptýlili. 30 000 až 35 000 mužů obsadilo Vidin a Calafat a zbytek 
armády zůstal na středním a dolním Dunaji. Obsadili oblouk, za-
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tímco Rusové drží tětivu tohoto oblouku. Půjde-li o to, soustředit 
všechny jednotky na určitém místě, budou mít tedy Rusové kratší 
cestu. Kromě toho tato kratší cesta Rusů vede rovinou, kdežto delší 
cesta Turků vede přes hory a přetíná mnoho horských bystřin. 
Postavení Turků je tedy tak nevýhodné, jak jen může být, a přitom 
je zaujali jen ze starého předsudku, že nejlepší způsob, jak zatarasit 
cestu nepříteli, je postavit se na ni. 

20. prosince se Ůmer paša, který byl v Šumle, dověděl, že Ruso
vé připravují generální útok na Calafat na 13. ledna. Měl dvaadvacet 
dní času. Avšak poloha Calafatu vzhledem k ostatním bodům, kde 
byla rozmístěna turecká armáda, je taková, že tam Ůmer paša 
zřejmě nemohl poslat žádné posily kromě nepatrné zálohy ze Sofie. 
Na druhé straně ta okolnost, že si Rusové, kteří nedostali z domova 
žádné podstatné posily - všudypřítomný Ostěn-Sakenův sbor 
3. ledna ještě nebyl v Bukurešti - troufali soustředit vojska tak
daleko na západě, nasvědčuje, že buď počasí a stav vody v Dunaji
nedovolovaly Turkům překročit řeku níže po proudu, anebo že Gor
čakov měl jiné důvody spoléhat na to, že v tomto prostoru Turci
nic nepodniknou. Turecké vojsko v Calafatu dostalo rozkaz zaútočit
na Rusy, dokud ještě soustřeďovali své síly. K tomu by se bylo nej
lépe hodilo opakovat, pokus od Oltenitsy. 31 Proč to neudělali?
Most u Calafatu drží, přestože je zima a plují ledy, a níže na řece
není nikde místo, kde by se podobný most a předmostí mohly
zřídit. Nebo dostal Ůmer paša rozkaz držet se na pravém břehu
řeky? V tureckém postupu je tolik rozporů, po smělých a důmysl
ných opatřeních se zpravidla dopustí tak zjevných chyb a opominutí,
že není možné, aby se za tím neskrývaly nějaké diplomatické intriky.
Rozhodně by se Gorčakov nebyl přiblížil ke Calafatu ani o· píď,
kdyby si nebyl jist, že Turci nebudou opakovat oltenitský manévr.

Vcelku bylo proti ·Calafatu zřejmě nasazeno na 30 000 Rusů, 
neboť s menšími silami by se byli asi stěží odvážili zaútočit na opev
něné postavení, které hájila posádka 10 000 mužů a kde bylo dal
ších nejméně 10 000 mužů jako záloha nebo pro výpady. Byla tu 
tedy soustředěna přinejmenším polovina ruské polní armády ve 
Valašsku. Jak a kde by byla mohla druhá polovina, roztroušená po 
dlouhé čáře, zabránit přepravě tureckých sil u Oltenitsy, Silistry 
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nebo Hiršovy? A jestliže bylo možné bez potíží uhájit spojení mezi 
Vidinem a Calafatem, bylo možné přepravit se i na jiných místech. 
A tak Rusové, protože stáli na tětivě oblouku, jehož obvod drželi 
Turci, měli možnost dopravit na bojiště u Četati větší síly, kdežto 
Turci nemohli posílit svůj sbor u Calafatu, ačkoli dlouho předtím 
věděli, že se chystá útok. Turci nemohli provést manévr k upoutání 
pozornosti nepřítele, který by byl celou bitvu odvrátil, a neměli ani 
vyhlídku na pomoc, museli se tedy spoléhat jen na svou statečnost 
a na to, že se jim snad podaří porazit nepřítele po částech, dřív než 
bude s to soustředit své síly. Ale ani to nedávalo velkou naději na 
úspěch, protože se nemohli příliš vzdalovat od Calafatu, a každý 
nepřátelský sbor, slabší než oni, mohl ustoupit z okruhu jejich ope
rací. Tak bojovali po pět dní, většinou úspěšně, ale nakonec museli 
přece jen ustoupit do zákopů ve vesnicích kolem Calafatu, poně
vadž Rusové, když jim došly nové posily, byli nakonec rozhodně 
silnější. Důsledek toho byl, že ruský útok na Calafat byl se vší prav
děpodobností buď odvrácen, nebo odložen, a Turci dokázali, že se 
v. otevřeném poli dovedou bít stejně dobře jako za valy a příkopy.
Jak krvavá střetnutí to byla, lze soudit z jednoho dopisu z Bukurešti,
v němž se píše, že v bojích byl úplně zničen jeden celý ruský stře
lecký pluk a z hulánského pluku zbylo jen 465 mužů.

U Oltenitsy útočili Rusové na opevněná postavení Turků; 
u Četati útočili Turci na opevněná postavení Rusů. V obou pří
padech zvítězili Turci, ale plody svého vítězství nesklízeli. Bitva 
u Oltenitsy se rozpoutala, právě když bylo z Cařihradu na Dunaj
odesláno prohlášení o příměří. A k bitvě u Četati zvláštní náhodou
došlo ve chvíli, kdy bylo oznámeno, že díván přijal poslední mírové
návrhy, které Turkům předložili jejich západní spojenci.32 V prv
ním případě byly diplomatické machinace zmařeny srážkou zbraní,
kdežto v druhém případě byly válečné výsledky, vykoupené krví,
přivedeny vniveč jakýmisi zákulisními diplomatickými akcemi.

Napsal B. Engels 19. ledna 1854 
Otištěno jako úvodník 
v „New-York Daily Tribune", 
éís. 3997 z 8. února 1854 

Podle textu novin 
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Londýn, v úterý 24. ledna 1854 

Pokusy ruské armády překročit Dunaj současně na celé ope
rační linii -- u Macinu, Giurgiu a Calafatu - je třeba považovat 
spíš za průzkumné manévry než za vážné útoky, jichž by se generál 
Gorča�ov se silami, které má nyní k dispozici, sotva mohl odvážit. 

„Press" - orgán Disraeliho - uveřejnil v sobotu noticku 
o rozmluvě, kterou měl nedávno v Gatčině car s jakýmsi „význam
ným" Angličanem. Skoro všechny londýnské deníky přetiskly tuto
noticku, obsahující vedle známých a otřepaných úvah o ruské
diplomacii i některá zajímavá sdělení.

Car „ jasně konstatoval, že Menšikovovo ultimátum nebylo v Londýně od
mítnuto a že anglická vláda, když· dostala informaci, že je Porta pravděpodobně přijme, 
uznala, že by mohlo být uspokojivým řešením". 

To by jen nasvědčovalo tomu, že baron Brunnov chudáka 
Johna Russella nesprávně informoval o „pravděpodobných" záměrech 
Vysoké Porty a že koaliční vláda nenese vinu na tom, že Porta 
odmítla okamžitě splnit Menšikovovo ultimátum33

• Car dále in
formoval „významnou osobnost", že 

„když došla zpráva o vítězství u Sinopu, poslal mu generál Castelbajac 

(francouzský vyslanec) dopis začínající asi takto: ,Dovolte, abych jako křesťan 
a voják blahopřál Vašemu imperátorskému Veličenstvu k slavnému vítězství, 

jehož dobylo loďstvo Vašeho Veličenstva.'" 

Rád bych připomněl, že generál Castelbajac, starý legitimista 
a příbuzný La Rochejaquelinův, si generálský klobouk nevysloužil 
na válečném poli, ale daleko méně nebezpečnou službou v krá
lovských předpokojích a horoucím vyznáváním vznešených roaja
listických zásad. Bonaparte ho jmenoval vyslancem v Petrohradě, 
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aby vyhověl carovu osobnímu přání, třebaže si byl plně vědom, že,.
Castelbajac bude spíš potají s carem připravovat restauraci Bour
bonů než hájit zájmy svého nominálního pána. Tento Castelbajac 
je tedy vskutku ten pravý, aby „jako voják a křesťan" blahopřál 
carovi k bezvýslednému sinopskému masakru. ,,Nevěřím," pro
hlásil prý car, ,,že by Anglie se svým buržoazním parlamentem mohla 
slavně válčit." Car nepochybně zná své Cobdeny a Brighty a po 
zásluze hodnotí nízkou a podlou duši evropské buržoazie. Konečně 
má car plnou pravdu, prohlašuje-li na jedné straně, že nebyl na 
válku připraven - byl přesvědčen, že si všechno, čeho chtěl do-_ 
sáhnout, vynutí pouhými výhrůžkami - a na druhé straně, že 
dojde-li k válce, bude to „válka tupců", kteří ji učiní nevyhnutel
nou svými úzkostlivými snahami se jí vyhnout a nakonec se do ní 
sami vrhnou, aby zakryli své chyby a zachránili si svá místečka. 

,,Veřejné mínění je skoro ochotno obětovat prince Alberta pomluvám. 
Pověsti, které byly dány do oběhu pro potřebu jisté strany, se změnily v hlasité 
reptání a významné náznaky se rozrostly v očividný a nestvůrný výmysl. Sku
tečnost, že každý, kdo získal audienci u královny, určitě zastihl u Jejího Veli
čenstva prince Alberta, budila u anglické veřejnosti spíš sympatie a respekt; 
ale pak se začalo kritizovat, že se princ účastní královniných porad s ministry; 
později se říkalo, že ministři byli upozorněni na jeho přítomnost, že ač neradi, 
musejí prý vyřizovat záležitosti před třetí osobou, že prý dokonce musejí před 
princem obhajovat své stanovisko, že princ fakticky zasahuje do jejich porad 
s panovnicí a nejen ovlivňuje královnino mínění, nýbrž má prý možnost svo
bodně se stýkat s cizími dvory a tvoří tak nekontrolovatelné informační spojení 
mezi královninou tajnou radou a kabinety zahraničních potentátů, třeba i ne
přátel Anglie - zkrátka, že princ Albert zrazoval královnu, že byl obviněn 
z velezrady a na základě tohoto obvinění zatčen a uvržen do Toweru. Takováto 
báchorka se včera nebo předevčírem vyprávěla po celé Anglii, a někteří lidé 
jí uvěřili." 

Ocitoval jsem uvedené místo ze „SpectatÓru"34, abych vašim 
čtenářům ukázal, jaké pomluvy rozšiřoval Palmerstonův tisk ve. 
snaze udělat z omezeného mladého muže obětního beránka a svalit 
na něho hříchy odpovědných ministrů. Princ Albert je německý 
princ spřízněný s většinou absolutistických a despotických vlád 
na kontinentě.35 Povýšen do postavení prince manžela ve Velké 
Británii, trávil čas jednak výkrmem prasat, jednak vymýšlením 
směšných klobouků pro armádu, projektováním vzorných pen- . 
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ziónů, podivuhodně průhledných a neútulných, výstavou v Hycle 
Parku a hrou na vojáky. Byl považován za roztomilého a neškod
ného muže, rozumem poněkud pod průměrem normálních lid
ských bytostí, za plodného otce a poslušného manžela. V poslední 
době však z něho záměrně udělali nejvlivnějšího člověka a nej
nebezpečnější osobu ve Spojeném království, která prý řídí celou 
státní mašinérii podle tajného diktátu Ruska. Sotva lze ovšem po
chybovat o tom, že princ má přímý vliv na dvorské záležitosti, a to 
samozřejmě v zájmu despotismu. Princ nemůže hrát jinou úlohu 
než úlohu prince, a jen hlupák by si to mohl představovat jinak. 
Vašim čtenářům však nemusím vykládat, k jaké bezmocnosti od
soudila britská oligarchie britskou královskou moc, takže například 
krále Viléma IV., zapřisáhlého nepřítele Ruska, donutil jeho 
ministr zahraničních věcí*, příslušník whigovské oligarchie, pro
vádět politiku nepřátelskou Turecku. Bylo by proto hloupé do
mnívat se, že by princ Albert mohl něco podniknout proti vůli 
ministrů, nemluvě ovšem o nicotných dvorských záležitostech, 
o nějaké té ubohé řádové stužce či blýskavé hvězdě!Jeho absolutis
tických sklonů se využívá k tomu, aby se odvedla pozornost lidu
od intrik a zrady odpovědných ministrů. Má-li všechen tento pokřik
a všechno to osočování nějaký smysl, pak jedině jako útok na roaja
listické instituce. Kdyby nebylo královny, nebylo by prince -
kdyby nebylo trůnu, nebylo by vlivu u dvora. Princové by ztratili
svou moc, kdyby nebylo trůnů, které stojí za nimi a o něž se opírají.
Ale všimněte si, žé právě ty noviny, které jdou ve své „úžasné
smělosti" nejdál, které nejvíc křičí a které se snaží z případu princ�
Alberta vytlouci politický kapitál, právě ty se také nejhorlivěji
dušují svou věrností trůnu a nejvíc pochlebují královně. Pokud
jde o toryovské noviny; je to samozřejmé. Pokud jde o radikální
,,Morning Advertiser"36, je to týž list, který nadšeně uvítal Bonapar
tův státní převrat a nedávno napadl jedny irské noviny za to, že se
osmělily kritizovat královnu u příležitosti její návštěvy v Dublinu,
je to týž list, který vytýká francouzským revolucionářům, že jsou
republikáni a který neustále líčí lorda Palmerstona jako spasitele

* - Palmerston. ( Pozn. red.)
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Anglie. Celá tato záležitost je Palmerstonův trik. Palmerston se 
stal nepopulárním, když se provalilo jeho rusofilství a když vyšlo 
najevo, že se postavil proti novému návrhu zákona o reformě. Tímto 
posledním vystoupením spadlo z jeho omšelých frází liberální 
pozlátko. Jenže on nutně potřebuje popularitu, aby se mohl stát 
ministerským předsedou nebo alespoň ministrem zahraničních věcí. 
Jaká skvělá příležitost zahrát si znovu na liberála a zaujmout pózu 
Bruta, pronásledovaného tajnými dvorskými pletichami! Napad
nout prince manžela - to zapůsobí na lid! Stane se nejpopulár
nějším státníkem svého věku. Jaká velkolepá příležitost nakydat 
hanu na své nynější kolegy, ocejchovat je jako nástroje prince 
Alberta a přimět dvůr, aby přijal Palmerstona za podmínek, které 
si sám nadiktuje! Toryové se samozřejmě k tomuto pokřiku při
pojili, protože církev a koruna jim není ničím ve srovnání s librami 
a akry, které tak rychle přecházejí do rukou bavlnářských lordů! 
A když toryové ve jménu „ústavy" a „svobody" štvou proti princi, 
který osvícený liberál by se jim nevrhl vděčně k nohám? 

Na výroční schůzi manchesterského obchodního sdružení pro
hlásil jeho předseda pan Aspinall Turner k stávkám, výlukám a vů
bec dělnickým nepokojům, které právem označil jako „občanskou 
válku mezi továrníky a dělníky v Lancashiru", že „jako se Man
chester vypořádal s královskou aristokratickou tyranií, vypořádá se 
i s tyranií demokracie". 

,, Tady máme nechtěné doznání politiky manchesterské školy," volá „Press". 
„Má nejvyšší moc v Anglii koruna? - Nuže, omezme královskou moc! Stojí 
nám v cestě aristokracie? - Nuže, smeťme ji z cesty! Dělníci se bouří? - Nuže, 
rozdrťme je!" 

Napsal K. Marx 24. ledna 1854 

Otištěno v „New-York Daily Tribune", 
čís. 4000 z 11. února 1854 
Podpis: Karel  Marx  
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K. MA R X A B. E .NG E L S

*OPEVNĚN I CAŘIH RAD U.

DÁNSKÁ NE UT RAL ITA.

SLOŽENI ANGLICKÉHO PARLAMENTU. 

NEÚRODA V EVROPĚ 

Londýn, v pátek 27. ledna 1854 

Opevnění Cařihradu by bylo, jak jsem se už zmínil v jednom 
ze svých předchozích článků*, nejvýznamnější opatření, jaké by 
Turci mohli provést. Kdyby byl Cařihrad opevněn a pevnůstky 
v Bosporu a Dardanelách patřičně zesíleny, pak by ani Turecko, 
ani jiná mocnost ovládající toto hlavní město nepotřebovaly zahra
niční záruky své nezávislosti. Není město, které by se dalo tak snadno 
opevnit jako Cařihrad. Jen jedna strana trojúhelníku - strana 
obrácená k pevnině - by vyžadovala souvislý val; druhá, obrácená 
k Marmarskému moři, a třetí, obrácená k Zlatému rohu, nepotře
bují opevnění. Řada jednotlivých pevnůstek v p�třičné vzdále
nosti od hradebního pásu, prodloužená na východ tak, aby chrá
nila Peru, Galatu a severovýchodní břehy Zlatého rohu, by jednak 
zesílila hradební pás, jednak by znemožnila nepříteli, aby jej obešel 
a vybudoval obléhací stavby na pahorcích za Perou a Galatou, 
které ovládají město. 

Takováto pevnost by byla téměř nedobytná. Její spoje by 
mohly být odříznuty jedině dobytím Dardanel a Bosporu; ale 
v tom případě by bylo stejně ztraceno celé město. Takové dva úzké 
průlivy se však dají tak silně opevnit, že tudy nepronikne žádné 
nepřátelské loďstvo. Ruská armáda přicházející po souši by byla 

* Viz tento svazek, str. 58. (Pozn. red.)
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odkázána na nebezpečný přísun po moři ze Sevastopolu a Oděsy
a sotva by se mohla udržet po celou tu dobu, které by bylo za
potřebí k dobytí města; a protože by se neustále zmenšovala, stěží
by mohla odolávat úderům posádky města a posil posílaných
z Asie.

Ruská odpověď na vyhlášení neutrality Dánska37 došla do
Kodaně 20. ledna. Rusko prý odmítá dát souhlas k vyhlášení
neutrality a žádá, aby se Dánsko přidalo na tu či onu stranu. Hned
jak to bylo oznámeno, měli prý vyslanci, francouzský, anglický
a ruský,* konferenci s dánskými ministry. Dostal jsem však zprávu
z velmi věrohodného pramene - ačkoli samozřejmě nemohu ručit·
za pravdivost této informace .:._ že protest petrohradského kabinetu
je jen trik vypočítaný na to, aby ostatní mocnosti tím rychleji
formálně schválily podmínky dánské neutrality. Podle mých infor
mací Dánsko na jedné straně a Anglie a Francie na druhé straně
jednaly nedávno o tom, že by Anglie v případě války obsadila svými
válečnými loďmi Óresund a Francie by jedním armádním sborem
okupovala vévodství šlesvické. Protože Rusko chtělo zmařit tuto
kombinaci, o které informoval Nesselroda ministr Órsted, doporu
čilo prý kodaňskému kabinetu, aby Dánsko vyhlásilo neutralitu,.
a teď se naoko staví proti ní. Kdyby Anglie a Francie na neutralitu
Dánska přistoupily, musely by se nejen vzdát svých původních
plánů, ale znamenalo by to zároveň, že na zboží dopravované na
neutrálních lodích by se nevztahovaly válečné zákony, což by
zabezpečilo vývoz ruského zboží přes Balt.

Carův protest proti tomu, že Prusko koupilo oldenburský
přístav v Severním moři, je protest bona fide**, ať už se tomuto
dalšímu dokladu, že Tímúrův následovník strká nos do všeho, ber
línská veřejnost sebevíc diví.

Velké „shromáždění stoupenců reformy v Manchesteru" vy- .
znělo jako velkolepý humbuk, jak správně poznamenává list
,,Englishman". Vychvalovala se tam Aberdeenova politika, na
dávalo se Turecku, Rusko se vynášelo do nebe, odsuzovalo se jaké
koli vměšování do záležitostí jiných států - zkrátka těch několik

* - Dotézac, Buchanan a baron Ungern-Šternberg. (Pozn. red.) 
** - upřímný, opravdu míněný. (Pozn. red.) 
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zahraničně politických témat, která tvoří běžný artikl manchester
ské školy38 ; o nich široce· a dlouze vykládali pánové Cobden,
Bright a další „prostí a skromní lidé", kteří chtějí mít v hlav�í�štábu anglické armády něj_akého „muže míru" a rádi by _,,�řa�1li"
Sněmovnu lordů, aby mohli za slušnou cenu prodat anglicky narod
a pod cenou i ostatní národy.

Řeč pana Cobdena byla pouhým opakováním, a to obmyslným
opakováním projevu, který pronesl při u�onče� �arlam�ntního
zasedání. Jediný přepych co do původnosti, ktery s1 dovolil, byly
dva výpady - jeden proti Francii, druhý proti Americe. Je dost
podezřelé, když muž, který tak významně přispěl k uskutečnění
spojenectví s Francií v .?obě, kdy h:din�ké či�y .';?rosinc�vý�h
mužů" vyvolaly v· Anglu vlnu rozhorčem, nym mc1 vlastm dílo
tím, že se tomuto spojenectví vysmívá a snižuje je jako „neuvážené"
a „nevhodné".

Pokud jde o Ameriku, pan Cobden prohlašuje, že růst jejího
průmyslu a obchodu se může stát dal�ko větš�m n:be�p:čí

?1 
p�o

velikost obchodního a národního rozkvetu Anglrn nez valecna poli
tika Ruska. Jak se to srovnává s jeho profesionálním freetrader
ským pokryteckým tvrzením, že obchodní prosperita jednoho ná
roda závisí na růstu obchodu a průmyslu ostatních národů a že po
jem nebezpečného soupeření mezi dvěma �růmyslo;ý?1i národ� jevýmysl ochranářských „šarlatánů"? Jak se to srovnava s tvrzemm,
že 

„Anglie kouzelným působením svých strojů navžd� spojila obě samostatné
hemisféry svazky míru, neboť učinila Evropu a Ameriku naprosto a nerozlučně 

závisl,jmi na sobě navzájem"? 

Není to poprvé, co se pan Cobden, aby podezření a nevraživost
anglického lidu odvrátil od Ruska, snaží vyvolat je proti Spojeným
státům americkým. Roku 1836, kdy uchvácení jedné anglické lodi
ruskou válečnou lodí u čerkeského pobřeží, fiskální opatření petro
hradského kabinetu týkající se plavby po Dunaji39 a odhalení
uveřejněná v „Portfoliu"40 vyvolaly hněv anglického lidu a �l�vvn�
průmyslových kruhů proti Rusku, pan Cobden, v oné dobe Jeste

děcko v literárním životě a nezkušený ve veřejném vystupování"41," 
1 k .uveřejnil anonymní brožurku pod názvem: ,,Rusko: é proti
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rusofobii. Od manchesterského továrníka"42• V této brožuře se 
dokazuje, že „za necelých dvacet let bude to (totiž strach z růstu 
ar_nerické p�osperity, a ne z ruské expanze) pociťovat celý anglický
narod, a steJný názor bude muset přiJmout i naše vláda". V této brožuře 
Cobden píše: 

„Když jsme prozkoumali různé důvody, pro které ti, kdo se touto otázkou 
za�ýv�jí, i�ujímají k ruskému národu nepřátelské stanovisko, zjistili jsme s ne
s�rnym_ prek�apením a � hlubokým přesvědčením, že máme pravdu, že sto let
�rzsto�r�t'.�ké vlady ;, Anglii nakazilo všechny třídy duchem povýšenosti a domýš
hvosti �eJrch .vládcu' (na r�zdíl od pokorného Ruska). ,,Kdyby byla petrohrad
ská vlada prenesena na brehy Bosporu, vzniklo by tu za necelých dvacet Jet
skvělé a zámožné evropské město na místě barabizen, které dnes tvoří tureckou
metropoli. Vyrostly by tu výstavné domy, vzkvétaly by tu učené společnosti
dařilo by se tu umění. Kdyby ruská vláda skutečně dosáhla takové moci, skon�
c?vala by s válkami meče a zahájila by boj s divošstvím tím, že by stavěla želez
mce, klenula mosty, podporovala akumulaci kapitálu, růst mést a vzestup civili
zace a_ svobody .•. Otroctví, jež je poskvrnou Cařihradu, by ihned zmizelo, a na
stouprl by obchod a zákony na ochranu života a vlastnictví" (jako se to teď děje
například v Moldavsku a Valašsku).

· Na důkaz ruské civilizovanosti, a tudíž práva Ruska na zábor
Turecka, sdělil pan Cobden svým užaslým čtenářům, že ruský 
kupec, vlastnící 10 000 až 15 000 rublů, se nejen účastní zahranič
ního obchodu, ale je „osvobozen od tělesných trestů a smí Jezdit v kočáře 

�,P��em �oní:'· VM�ž<:_me se p�k divit, když ruský car nedávno vy
Jadnl presvedcem, ze „Anghe se svým buržoazním parlamentem 
n:může slavně válčit"? Pan Cobden byl roku 1836 tak hluboce pro
mknut poznáním „špatností publicistů a řečníků", kteří si troufali 
něco vytýkat vládci všech Rusů, že končí svou brožuru touto 
otázkou: 

• ,,A_��� �e jsou t�to publicisté a řečníci a co představují? Jak dlouho budou
smet politicti sarlatám beztrestně otravovat mysli a mást celý národ?" 

Tito „publicisté a řečníci", jak doufáme, vlastní 10 000 až 
15 000 rublů a smějí se projíždět v kočáře s párem koní, takže jsou 
aspovň osvobozeni od „tělesných trestů". Někteří lidé dosud pokládali
páne Cobdenovu rusofilskou mánii za jedno z jeho četných podi
ví;1ství, s �terým� tak rád h�uzíruje, jiní to zase pokládali za nutný
dusledek Jeho rmrové doktrmy. V poslední době se však veřejnost 
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dověděla od kohosi*, kdo se právem nazývá „literární herkou 
nebo, chcete-li, oslem" nebožky Ligy proti obilním zákonům43, 

že pan Cobden, než napsal svou první brožuru, ,,byl roku 1834 
až 1835 na nikoli bezúspěšné obchodní cestě v Rusku", že roku 
1836 „bylo v Rusku nejen jeho srdce, ale i kaliko" a že jeho zlost 
na „anglické publicisty, řečníky, spisovatele a novináře" vyplývá 
z toho, že kritizují jeho nového zákazníka, ruského Mikuláše. 

V několika dnech se má znovu sejít Dolní sněmovna, a při té 
příležitosti by snad nebylo nevhodné uvést stručnou statistiku 
anglického parlamentního zastoupení. 

Příbuzní peerů ............... .
Irští peerové ................. .
Venkovští šlechtici ............ .
Literáti a vědci .............. .
Příslušníci armády a válečného

námořnictva ............... .
Obchodní a finanční kruhy ..... .
Právníci ...................... .
Dělníci ..................... , .

Počet míst
10:}
266

20

30
109
107

o 

Celkový počet míst .. . . . . . . . . . . . 641

v°lo
17,0
41,3

3,0

4,6
17,1
17,0

Irští peerové v Dolní sněmovně44 jsou: vikomt Palmerston za 

Tiverton; vikomt Barrington za Berkshire; hrabě Annesley za 

Grimsby; vikomt Manek za Portsmouth; vikomt Galway za Ret
ford; a konečně lord Hotham za východní Yorkshire. Literáti a vědci 
jsou: Benjamin Disraeli za Buckinghamshire; historik Thomas 
Macaulay za· Edinburgh; obchodní statistik MacGregor za Glas
gow; William Stirling, autor „Letopisů španělských umělců" atd., 
za Perthshire; William Gladstone, autor „Vztahů mezi státem 
a církví" a jiných děl, za oxfordskou universitu; dr. Austen H. 
Layard, autor knihy „Ninive a jeho zříceniny" atd., za Aylesbury; 
James Wilson, redaktor listu „Economist"45, za Westbury; sir 
William Molesworth, vydavatel Hobbesova díla atd., za South
wark; sir E. L. Bulwer-Lytton, básník, dramatik a romano
pisec, za Hertfordshire; William Johnson Fox, publicista Ligy 

* - A. Sommervilla. ( Pozn. red.)
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proti obilním zákonům, za Oldham; W. A. Mackinnon, autor 
(velmi žalostných) ,,Dějin civilizace" atd., za Rye; R. Monckton 
Milnes, autor „Deníků z cest" atd., a Benjamin Oliveira, autor 
„Cesty na Východ", oba za Pontefract; Edward Miall, autor 
několika teologických a politických děl, za Rochdale; William 
Mure, autor „Dějin řecké literatury", za Renfrewshire ve Skotsku; 
W. P. Urquhart, autor „Života Francesca Sforzy", za hrabství 
Westmeath v Irsku; Robert Stephenson, slavný železniční inženýr, 
za Whitby; lékař William Michell za Bodmin; chirurg John Brady 
za Leitrim. Zda je možné zařadit mezi literáty i lorda Johna 
Russella, o tom si netroufám rozhodovat. 

Přinejmenším 100 míst je obsazeno poslanci, kteří jsou for
málně voleni ve svých volebních obvodech, ale ve skutečnosti je 
jmenují vévodové, hrabata, markýzové, urozené dámy a jiné osoby 
politicky využívající svého místního vlivu. Tak například markýz 
z Westminsteru disponuje dvěma místy za Ch ester, město, které má 
2524 voličů; vévoda z Norfolku rozhoduje o jednom místě za Arun
del; vévoda ze Sutherlandu o dvqu místech za Newcastle-under-Ly
me; markýz Lansdowne o jednom místě za Calne; hrabě Fitzwilliam 
o dvou místech za Malton; vévoda z Richmondu o dvou místech za
Chichester; miss Pierse o jednom místě za Northallerton atd.

O disproporci mezi počtem voličů na jedné straně a po
čtem poslanců na druhé straně ve srovnání s, celkovým počtem 
obyvatelstva si lze učinit obraz z těchto několika příkladů: 

V Berkshiru je celkem 170 065 obyvatel a přitom 7980 voličů. 
Ti volí devět zástupců do Dolní sněmovny. Naproti tomu Leices
tershire s celkovým počtem obyvatelstva 230 308 a s 13 081 voliči 
má k dispozici jen šest míst; Lincolnshire se 407 222 obyvateli 
a 24 782 voliči má ve sněmovně třináct míst, kdežto Middlesex 
s 1 886 576 obyvateli a 113 490 voliči má jen čtrnáct zástupců. 
Lancashire s 2 031 236 obyvateli má pouze 81 786 voličů a jen 
dvacet šest míst v Dolní sněmovně, zatímco Buckinghamshire 
s celkovým počtem 163 723 obyvatel a s 8125 voliči je zastoupen 
jedenácti poslanci. Sussex celkem s 336 844 obyvateli a s 18 054 
voliči volí osmnáct členů sněmovny, a naproti tomu Staffordshire 
s 608 716 obyvateli a 29 607 voliči jich volí jen sedmnáct. 
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Poměr mezi počtem voličů a počtem obyvatelstva je takovýto: 
V Anglii ve venkovském volebním obvodu představuje jeden 

volič 20, 7 obyvatel. 
Ve Walesu ve venkovském volebním obvodu představuje každý 

volič 20 obyvatel. 
Ve Skotsku ve venkovském obvodu představuje každý volič 

34,4 obyvatel. 
V Anglii v městském obvodu představuje každý volič 18 oby-

vatel. 
Ve Walesu představuje jeden městský volič 24,4 obyvatel. 
Ve Skotsku představuje každý městský volič 23,3 obyvatel. 
Údaje o Irsku nejsou tak úplné jako o Anglii a Skotsku, ale 

dále uvedená čísla lze brát jako skoro přesný průměr za léta 
1851-1852: 

V irském venkovském obvodu představuje každý volič 36 oby
vatel. 

V irském městském obvodu představuje každý volič 23 oby
vatel. 

Na evropských obilních trzích je všeobecný nedostatek. Vy
padá to asi takto: Ve Francii se nedostává nikoli deset miliónů 
hektolitrů obilí, jak uvádí „Moniteur"46, aby uklidnil paniku, ale 
mnohem víc než dvacet miliónů, tj. víc než osm miliónů anglických 
kvarterů; bramborů chybí neméně než čtvrtina průměrné úrody 
za posledních pět let, zatímco nedostatek vína, oleje a kaštanů je 
ještě větší. V Belgii a Holandsku je produkce obilí asi o čtyři 
milióny hektolitrů menší; v porýnských provinciích, v Prusku 
a ve Švýcarsku chybí při střízlivém odhadu víc než deset miliónů 
hektolitrů. O Itálii je známo, že tam byla velmi špatná úroda, je 
ovšem velmi těžké určit, třeba jen přibližně, kolik se tam nedostává. 
Ale i nejnižší odhad počítá s deseti milióny hektolitrů obilí. Čili 
ve velkých obilních oblastech západní Evropy se nedostává při
nejmenším čtyřiačtyřicet miliónů hektolitrů obilí (sedmnáct mi
liónů kvarterů). V Anglii chybí, jak známo, přes pět miliónů 
kvarterů obilí, a přitom podle některých odhadů, které zasluhují 
vážné pozornosti, zahrnuje toto číslo jen pšenici. Letošní neúroda 
tedy způsobila v západní Evropě katastrofální nedostatek obilí, 
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chybí ne méně než dvacet dva milióny kvarterů; přihlédneme-li 
ke špatné jakosti a neúrodě jiných plodin a k velmi rozšířené nákaze 
brambor - což vyjádřeno v hodnotě pšenice znamená nejméně 
pět miliónů kvarterů - nedostávalo se celkem dvacet sedm mi
liónů kvarterů obilí. 

Pokud jde o dovoz obilí ze zahraničních trhů, sděluje se z na
prosto kompetentních kruhů: 

,,V Polsku byla velmi špatná úroda. V Rusku je nedostatek obilí, jak do

svědčují vysoké ceny požadované v baltských přístavech ještě předtím, než bylo 
známo, že u nás se obilí nedostává. V podunajských knížectvích sice nebyla ne
úroda, ale zásoby tam i v Oděse se značně zmenšily ohromným vývozem obilí 

do Středomoří a do Francie. Pokud jde o Ameriku, bude moci dodat sotva dva 
milióny kvarterů. Přitom by ani všechny lodi světa nebyly s to dovézt třeba jen 
polovinu nebo přibližně polovinu obilí, které se nám nedostává, jak je dnes už 
známo po celé Anglii." 

Napsali K. Marx a B. Engels 
26.-27. ledna 1854 
Otištěno v „New-Tork Daily Tribune", 
čís. 4004 ze 16. února 1854 

Podpis: Kar e l  M arx  

Podle textu novin 
Přelol,eno z angličtiny 

K. MARX

*M I S E H R A B Ě T E O R L O V A.

RUS KE VALECNE FINANCE 

Londýn, v pátek 3. února 1854 

Měl jsem možnost pozorovat u budovy hlavního štábu armády 
královnu, jak jela v slavnostním průvodu zahájit zasedání parla
mentu. Turecký vyslanec byl přivítán hlasitým provoláváním slávy 

a hurá. Na prince Alberta, který byl smrtelně bledý, dav po obou 
stranách ulice zuřivě pískal; královna šetřila svými obvyklými 
úklonami a křečovitě se usmívala na nezvyklé projevy lidové nevole. 
V jednom ze svých dřívějších článků jsem uvedl na patřičnou míru 
pověsti o protestním hnutí proti princi Albertovi a ukázal jsem, 
že to je pouze manévr v boji stran.* Veřejná demonstrace se však 
nedá jen tak přejít, neboť dokazuje, že obvykle projevovaná loaja
lita britského lidu je pouhá konvenční formalita, neupřímný cere
moniál, který nevydrží sebemenší otřes. Není vyloučeno, že tato 
demonstrace přiměje korunu, aby odvolala vládu, jejíž proti
národní politika ohrožuje její vlastní bezpečnost. 

Když přišla zpráva o nedávné misi hraběte Orlova k vídeň
skému kabinetu47, ,,Times" informovaly své důvěřivé čtenáře, že 
právě Orlov je muž, kterého car používá k mírovým posláním. 
Nemusím vám jistě připomínat, že se tento Orlov na jaře 1833 
objevil v Cařihradě, aby vynutil na Portě hiinkjariskeleskou 
smlouvu48

• Nyní žádá na vídeňském kabinetu povolení, aby ruský 
sbor z Varšavy směl být poslán na dunajské válčiště přes Uhry. 
Za první důsledek jeho přítomnosti ve Vídni lze považovat poža
davek Rakouska, aby Porta propustila své nynější velitele na Dunaji 

* Viz tento svazek, str. 63-66. (Pozn. red.)
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Selima pašu, Ismaila pašu a Ůmera pašu - ježto prý jsou to · 
odpadlíci a revolucionáři. Každý, kdo jen trochu zná dějiny Tu
recka, ví, že od počátku osmanské moci všichni velcí turečtí generá
lové, admirálové, diplomaté a ministři byli vždy křesťanští odpad
líci: Srbové, Řekové, Albánci atd. Proč potom nežádat i od Ruska, 
aby propustilo oněch čtyřicet či padesát mužů, které sehnalo ze 
všech koutů Evropy a kteří tvoří celý jeho základní kapitál diplo
matické obratnosti, politické chytrosti a vojenských schopností? 
Mezitím Rakousko soustředilo 80 000 vojáků na tureckých hrani
cích v Sedmihradsku a v Uhrách a poslalo český sbor čítající 
na 30 000 mužů, aby se k nim připojil. Pruská vláda prý od
mítla splnit carovo přání, aby Bedřich Vilém IV. vyslal sbor 
o 100 000 mužích, který by obsadil Polsko jménem a v zájmu
Ruska, a tak uvolnil tamější posádky, které by pak mohly táhnout
na jih a pokračovat ve vojenských akcích v podunajských kní
žectvích.

V jednom ze svých dřívějších článků* jsem vás upozornil 
na finanční trik, k němuž se uchýlila rakouská vláda: nařídila, 
že při placení daní mají mít její papírové peníze o 15 % nižší 
kurs, než kolik je jejich nominální hodnota. Tato důmyslná 
„daň z placení daní" byla nyní rozšířena i na Itálii. ,,Gazetta 
di Milano" z 22. ledna uveřejňuje dekret rakouského ministra 
financí, podle něhož „v důsledku poklesu hodnoty papírových 
peněz budou je celní úřady přijímat pouze se sedmnáctiprocentní 
srážkou". 

Pokud jde o ruskou státní pokladnu, měl jsem již dříve, když 
začaly takzvané východní komplikace, příležitost varovat vaše 
čtenáře před horlivě rozšiřovanými pověstmi o .,,tajných" pokla
dech chovaných ve sklepích petrohradské banky a před směšným 
zveličováním finanční síly, které prý může Rusko v dané chvíli 
použít.49 Události od té doby plně potvrdily moje názory. Car byl 
nejen nucen stáhnout své kovové zásoby z anglických a francouz
ských bank, nýbrž provést ještě podvodnou konfiskaci. Kníže 
Paskevič oznámil varšavské hypoteční a eskontní bance

1 
že jejího 

• Víz tento svazek, str. 57-58. (Pozn. red.)
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kapitálu bude použito jako nucené půjčky, ačkoli stanovy této 
banky zakazují půjčovat peníze na jiné záruky než pozemkové 
vlastnictví. Slyšeli jsme také, že ruská vláda zamýšlí vydat nesměni
telné papírové peníze za 60 miliónů rublů na krytí válečných vý
dajů. Takové chytráctví není u petrohradského kabinetu nic no
vého. Koncem roku 1768 Kateřina II., aby kryla výdaje na válku 
s Turky, založila asignační banku, naoko spočívající na zásadě 
směnitelnosti papírových peněz doručiteli. Ale úmyslným nedo
patřením se zapomnělo sdělit veřejnosti, za jaké peníze se budou 
tyto bankovky vyměňovat, a po několika měsících se vyměňovaly 
už jen za měděné mince. A jinou nepříjemnou „náhodou" se stalo, 
že hodnota těchto měděných mincí byla o 50 % vyšší než hodnota 
kovu v nich obsaženého a že obíhaly ve své nominální hodnotě· 
jedině proto, že jich bylo málo a že byl v obchodě nedostatek 
drobných. Směnitelnost těchto bankovek byla tedy pouhý trik. 
Zprvu omezila Kateřina emisi těchto papírových peněz jen na 
40 miliónů rublů v pětadvacetirublových bankovkách; rubl tehdy 
představoval stříbrný peníz v hodnotě 38 až 40 pencí anglické 
měn� podle devizového kursu a platil něco přes sto měděných 
kopejek .. V době úmrtí Kateřiny II. roku 1796 vzrostlo množství 
těchto papírových peněz na 157 miliónů, čili oproti původní sumě 
se zčtyřnásobilo. Devizový kurs na londýnské burze klesl z 41 pencí 
v roce 1787 na 31 v roce 1796. Za příštích dvou vlád oběh papíro
vých peněz rychle vzrostl, roku 1810 jich bylo v oběhu za 577 
miliónů a papírový rubl měl cenu už jen 252/ 5 kopejky, tj. čtvrtinu 
své hodnoty z roku 1788; a kurs v Londýně klesl na podzim 1810 
na 11¼ penny za rubl místo původních 38-40 pencí. Roku 1817 
bylo v oběhu podle prohlášení hraběte Gurjeva za 836 miliónů 
rublů papírových peněz. Protože cla a jiné daně se vypočítávaly 
ve stříbrných rublech, vláda nyní vyhlásila, že asignáty se přijímají 
v poměru 4: 1, čímž sama přiznala znehodnocení o 75 %- Spolu 
se znehodnocováním měny rostly úměrně ceny zboží a začaly silně 
kolísat, což znepokojilo i samu vládu a přinutilo ji uzavřít zahra
niční půjčky, aby část těchto bankovek mohla být stažena z oběhu. 
1. ledna 1821 bylo oznámeno, že se jejich množství snížilo na 640
miliónů. Potom přišly války s Tureckem, Persií, Polskem, Chivou
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atd. a znovu rozmnožily počet bankovních asignátů, zase se snížil 
devizový kurs a ceny zboží opět velmi silně a nepravidelně kolísaly. 
Teprve 1. července 1839 se devizový kurs zlepšil díky ohromnému 
vývozu obilí do Anglie a car vydal manifest, podle něhož se od 
1. července 1840 celá masa asignátů měla přeměnit v bankovky,
směnitelné při předložení za stříbrné rubly v plné hodnotě 38 pencí.
Car Alexandr prohlásil svého času, že výběrčí daní budou přijímat
asignáty v hodnotě 4: 1; car Mikuláš prý jim směnitelností vrátil
jejich plnou původní hodnotu. Byl tam však zajímavý dodatek,
v němž se stanovilo, že za jednu novou bankovku se má odevzdat
tři a půl starých. Neříkalo se, že staré papírové peníze jsou znehod
noceny na 28 % své původní hodnoty, ale stanovilo se, že tři a půl
starých bankovek se rovná jedné nové. Z toho můžeme usuzovat,
že na jedné straně je ruský kabinet ve finančních otázkách právě
tak svědomitý a přesný jako v diplomatických záležitostech a na
druhé straně, že pouhá hrozba války stačí znovu vyvolat všechny
finanční potíže, ze kterých se Mikuláš po dvanáct let pokoušel
vymotat.

Jedna evropská vláda po druhé vystupuje a apeluje na kapsy 
svých milovaných poddaných. Dokonce i král vyrovnaných Holan
ďanů* žádá od generálních stavů 600 000 rijksdaalderů** na opev
ňovací práce a obranu a dodává, že „okolnosti ho mohou donutit, 
aby mobilizoval část armády a vyslal flotilu". 

Kdybý bylo možné mazanými účetnickými machinacemi 
uspokojit skutečné potřeby a naplnit prázdnotou zející pokladny, 
strůjce francouzského rozpočtu, nedávno uveřejněného v „Moni
teuru", by to dokázal. Ale i ten nejnepatrnější hokynář v Paříži 
ví, že ani sebedůmyslnějším přemísťováním číslic nelze vymazat 
své jméno z knih svého věřitele, a že hrdina 2. · prosince*** v do
mnění, že kapsy lidu jsou nevyčerpatelné, neodpovědně zvětšil 
národní dluh. 

Nelze si představit nic naivnějšího než oznámení dánského 
kabinetu na zasedání folkethingu 17. ledna, že vláda odkládá návrh 

* - tj. Vilém)II. (Pozn. red.)
** - říšských tolarů. (Pozn. čes. red.)

*** - tj. Napoleon III. (Pozn. red.)
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*MO DRÉ KNIHY. - PARLAMENTNI

D E B A T Y 6. Ú N O R A. - M I S E H R A B Ě T E 

ORLOVA. - ČINNOST SPOJENECKÉHO 

LO D S TVA. - I R SKÁ BRIGÁDA. -K SVO

LÁN I DĚLNICKÉHO PARLAMENTU 

Londýn, v úterý 7. února 1854 

Pročetl jsem pečlivě „Práva a výsady pravoslavné a katolické 
církve", jak byla důmyslně pokřtěna vládní Modrá kniha o vý
chodní otázce, 51 a mám v úmyslu podat v nejbližší době vašim 
čtenářům zhuštěný přehled tohoto diplomatického labyrintu. Za
tím se spokojím prostým konstatováním, že obludnější pomník 
vládní podlosti a slabomyslnosti dějiny ještě nepoznaly. Chtěl 
bych také připomenout, co o hodnotě těchto Modrých knih řekl 
v Dolní sněmovně pan Baillie: 

„Pokud jde o informace, máte jich tam o této věci habaděj - nejsou to 
ovšem autentické informace, ale takové, jaké lze načerpat z Modré knihy, která 
byla pečlivě připravena a kde se zamlčuje v1echno, co si vláda přeje utajit. Mluvím 
z vlastní zkušenosti (rozruch mezi poslanci a smích v ministerských lavicích), 
vím, jak se pro tuto sněmovnu připravují Modré knihy_ o otázkách zahraniční 
politiky." 

Vím velmi dobře, že lord Palmerston, když byl - nedávno 
obviněn, že zkomolil dokumenty týkající se afghánské války, že 

vyškrtal některá velmi důležitá místa z oficiálních zpráv a jiná do
konce úmyslně zfalšoval,52 dal na to tuto vtipnou odpověď: 

„Sire, jestliže k něčemu takovému došlo, co bránilo dvěma vládám našich 
protivníků, které nás vystřídaly - a jedna z nich se držela u moci pět let -
oznámit to a uveřejnit pravé dokumenty?" 
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Ale stejně dobře vím, že tajemství takovýchto retuší v Mod
rých knihách je právě tajemství střídání whigů a toryů u moci, 
neboť obě strany mají větší zájem na tom, aby si zachovaly možnost 

vystřídat se u moci, než si vzájemně ničit svou politickou „repu
taci", a tak podkopávat moc vládnoucích tříd vůbec. A to ráčí 
Britové nazývat působností své slavné ústavy. 

Lord Clanricarde upozornil, že na zasedání Horní sněmovny 
stanoveném na včerejšek navrhne, aby se zahájila rozprava o vý
chodní otázce. Na včerejší zasedání se tudíž čekalo s napětím 
a sněmovna byla skoro nabitá. Pan Urquhart dokonce ve včerejším 
čísle „Morning Advertiser" neváhal nazvat lorda Clanricarda bu
doucím vůdcem národní strany, připomínaje, že byl jediný, kdo 
roku 1829 protestoval proti tomu, aby Rusové překročili Balkán. Ale 
zřejmě přitom zapomněl, že tento urozený markýz byl v závaž
ném období 1839-1840 velvyslancem lorda Palmerstona u petro
hradského dvora a jeho hlavním nástrojem při uzavření separátní 
smlouvy z roku 1840 a při roztržce s Francií.53 

Debata zřejmě veřejnost zklamala, neboť markýz Clanri
carde, odvolávaje se na zprávy z novin, podle nichž prý „ve Vídni 
zřejmě probíhá ještě něco na způsob jednání", prohlásil, že by 
„velice nerad vyvolal rozpravu, která by snad zabránila mírovému 
dovršení těchto jednání," a že se tedy rozhodl podat návrh k této 
otázce až za týden. Urozený markýz se omezil na to, že se dotázal 
lorda Clarendona, ,,zda už došla carova odpověď na vídeňské 
návrhy" a „jaké instrukce byly dány britskému vyslanci v Petro
hradě". Lord Clarendon odpověděl, že „dnes odpoledne dostal 
oficiální zprávu z Vídně o stavu jednání". Ruský car zamítl vídeň
skou nótu a předložil místo ní protinávrh. 2. února bylo zasedání 
konference, která zase zamítla protinávrh. 

„Nové návrhy, předložené Ruskem, byly zcela nepřijatelné," pokračoval 
lord Clarendon, ,,nemůžeme je předat Cařihradu, a proto je zbytečné o nich 
mluvit. Nemám důvod se domnívat, že budou v této věci zahájena nějaká nová 
jednání. Pokud jde o zachování míru, v tom směru nechovám naprosto žádné 
naděje." 

K druhému dotazu lorda Clanricarda prohlásil: 

„V sobotu večer mě navštívil na ministerstvu zahraničních věcí baron 

6 Marx-Engels 10 81 
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Brunnov a odevzdal mi nótu, v níž oznamoval, že odpověď, kterou ode mne dostal 
na dotaz předložený z pověření své vlády, mu nedovoluje udržovat dále diplo
matické styky, a že jsou tedy diplomatické styky mezi Ruskem a Anglií přerušeny. 
Baron Brunnov se se mnou rozloučil v sobotu večer, ale tehdy bylo již na odjezd 
z Londýna pozdě; vyrozuměl jsem tedy, že chce odjet dnes časně ráno." 

Podle telegrafické zprávy odjel včera pan Kiselev z Paříže 
a odebral se do Bruselu. Oficiální, tj. vládní listy sdělují, že celé 
vyslanectví v Londýně bude uzavřeno a že všichni Rusové opustí 
Anglii. Dověděl jsem se však z výtečného pramene, že počet Rusů 
v Anglii se zmenší jen o osobu vyslance, kdežto celý personál 
zůstává v Londýně dál pod vedením pana Berga, prvního tajemníka 
vyslanectví. Co se týče postavení britského vyslance u petrohrad
ského dvora, lord Clarendon prohlásil: 

„Baron Brunnov mě navštívil v sobotu v půl sedmé, a protože bylo nutné 
spojit se nejprve s francouzskou vládou, nebylo možné okamžitě poslat instrukce 
britskému vyslanci v Petrohradě; ale dohodli jsme se již o této věci s francouz
ským velvyslancem a zítra budou siru G. Seymourovi a generálovi de Castelbajac 
poslány instrukce, na jejichž základě zaujmou totéž stanovisko jako ruský vysla
nec zde, a diplomatické styky mezi oběma zeměmi a Ruskem budou přerušeny." 

Lord John Russell opakoval v Dolní sněmovně prohlášení, 
které lord Clarendon učinil v Horní sněmovně, a lord Palmerston 
sdělil, že 

„hodl.á předložit návrh zákona, jímž by se sjednotily zákony o milici a 
zřídila se milice ve Skotsku a Irsku, přičemž dobu, po kterou má být prováděn 
nábor, by sněmovna stanovila hlasováním". 

Anglická armáda se má ihned zvětšit o 11 000 mužů; kromě 
toho má být ihned naloděno 1500 mužů pobřežní stráže, kteří mají 
tvořit zálohu k doplnění posádek pro lodi nově určené k válečné 
službě. Bylo vydáno královské nařízení zakazující vývoz jakých
koli válečných plavidel, válečného materiálu a střeliva do Ruska. 
Vojenské námořní úřady provedly prohlídku v soukromých docích 
na Temži a uvalily embargo na dvě lodi, které se právě dostavo
valy pro Rusko. V Kodani byla jménem anglické vlády uzavřena 
smlouva na dodávku uhlí pro parníky s celkovým výkonem 11 000 
koňských sil. Admirál sir Charles Napier má být pověřen velením 
reorganizovaného baltského loďstva. 
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Jak sděluje oficiální „Wiener Zeitung", 

„vláda dostala upozornění, podle něhož Rusko výslovně prohlásilo čtyřem 
mocnostem, že se necítí vázáno slibem daným v Olomouci - zůstat v podunaj
ských knížectvích v obraně". 

Pokud jde o cíl, který má mise hraběte Orlova ve Vídni, koluje 
spousta protichůdných pověstí. Nejpravděpodobnější z nich je asi 
ta, kterou sděluje berlínský dopisovatel v dnešních „Times". 

,,Rusko nabízí Rakousku a Prusku, aby s ním uzavřely smlouvu o neutra
litě, platnou za všech okolností; navrhuje jim, aby jejich prohlášení mělo ráz 
vyhlášení neutrality celého Německého spolku, uvoluje se, že přijde na pomoc 
Spolku, kdyby některý z jeho členů byl napaden, a zavazuje se, že kdyby došlo 
na konci války k nějakým územním změnám, neuzavře mír, aniž při takových 
změnách patřičně přihlédne k zájmům německých států. V tomto návrhu smlouvy 
o neutralitě jsou zřejmé narážky· na zásady a ustanovení Svaté aliance z roku
1815."

Pokud jde o to, jak se asi Rakousko a Prusko rozhodnou, mohu 
jen opakovat, co jsem k této otázce řekl.* Rakousko se bude vše
možně snažit uchovat si své neutrální postavení, pokud to jen 
trochu půjde, a pak se ve vhodnou chvíli postaví na stranu Ruska. 
Naproti tomu Prusko pravděpodobně zase znovu promešká vhod
nou příležitost vzdát se neutrality a skončí tím, že sklidí ostudu 
nové Jeny. 

Z Cařihradu se dovídáme, že spojené loďstvo se vrátilo na své 
kotviště v Beikozu, přestože mu „Samson" jménem vyslanců poslal 
tento rozkaz: 

„Vyslanci byli překvapeni náhlým rozhodnutím admirálů, zejména v této 
chvíli, kdy je připravena k vyplutí turecká parní flotila, která veze střelivo a jiný 
materiál anatolské armádě. Francouzská a anglická vláda oficiálně a jasně na
řídily" (skutečně to učinily, ale ne ve svých rozkazech původně odevzdaných 
admirálům, nýbrž teprve v těch, které dostali nyní), ,,že spojené eskadry mají 
chránit osmanské loďstvo a území. Oba admirálové se znovu upozorňují na 
jednoznačnost těchto instrukcí, jež jim byly řádně odevzdány. Admirálové se 
zřejmě domnívají, že opatření, jejichž provedení jim bylo svěřeno, mohou být 
uskutečněna nezávisle na tom, kde stojí síly, jimž velí, zda v Beikozu, nebo 
v Sinopu." (V tomto případě by se zas jiní mohli domnívat, že tytéž instrukce 

• Viz tento svazek, str. 28-29." (Pozn. red.)
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by bylo možné provést i tehdy, kdyby byly flotily klidně zůstaly na Maltě nebo
v Toulonu.) ,,Tuto věc si musí rozhodnout podle vlastního uvážení a sami za to
ponesou odpovědnost."

Ruská flotila, jak známo, je umístěna u Kaffy poblíž Kerč
ského průlivu, odkud je třikrát blíže do Batumi než do Beikozu.
Mohou admirálové zabránit novému Sinopu u Batumi „nezávisle
na tom, kde stojí - zda v Beikozu nebo někde jinde"?

Jistě si vzpomínáte, že ve svém prvním provolání obvinil car.
sultána, že pod své prapory naverboval revoluční „vyvrhely''
z celé Evropy. A nyní, když lord Stratford de Redcliffe prohlašuje
lordu Dudley Stuartovi, že mu z těchto „vyvrhelů", ať už je .to
kdokoliv, nemůže pomáhat organizovat dobrovolnou legii, car sám
první zřizuje „revoluční" sbor, takzvanou řecko-slovanskou legii,
s přímým cílem rozdmýchat vzpouru mezi sultánovými poddanými.
Tento sbor se formuje ve Valašsku, podle ruských zpráv má už
přes 3000 mužů, a těm se nebude platit v „bons a perpétuité"*,
jaké dostávají Valaši: plukovníci mají slíbeno 5 dukátů denně,
majoři 3 dukáty, kapitáni 2, nižší důstojníci 1 dukát a mužstvo
2 dvacetníky, přičemž zbraně dodá Rusko.

Ve Francii mezitím zbrojení nezůstává zřejmě už jen na pa
píře. Jak víte, byly povoláni záložníci z odvodního ročníku 1851
a v posledních dnech bylo odesláno ohromné množství vojenských
zásob z Arrasu do Met a Štrasburku. Generál Pélissier odjel do Al
žírska s rozkazem vybrat tam několik sborů pro chystanou výpravu
do Cařihradu, kam se už vypravili sir J. Burgoyne a plukovník
Ardant, aby tam připravili u0ytování.

Pověst o přesunu velké armády v čele s Ůmerem pašou nebyla
dosud potvrzena, ačkoli vhodnější chvíle k provedení takové ope
race by se asi stěží mohla naskytnout, když je známo, že Rusové
jsou soustředěni u Craiovy mezi Bukureští a Calafatem.

Vraťme se k činnosti britského parlamentu, ačkoli tam se
ovšem nic zvlášť významného nepřihodilo, nepočítáme-li před
ložení návrhu zákona na uvolnění pobřežního obchodu pro zahra
niční lodi, přičemž se proti tomuto návrhu neozval ani jeden hlas.

* - úpisech na věčné časy. (Pozn. red.)
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Protesty zřejmě zmlkly, když se ukázalo, že nejsou nic platné proti
moder�í o�chodní zásadě

_, 
která dnes ovládla celý svět: kupujte,

co potrebuJete, tam, kde Je to nejlevnější. O tom, jak i ta nejlev
nější posádka dovede chránit lidský život a majetek, svědčí nedávná
katastrofa „Taylora"54• 

Na včerejší schůzi Dolní sněmovny oznámil pan Butt, že
„zítra na:7rhne, aby tajemník sněmovny přečetl z tribuny článek uveřejněný

v dnešních ,T1mes' a dřívější zprávy z listu ,Dublin Freeman's Journal' kde
jsou" (irští) ,,poslan�i obviňováni, že za peníze čachrovali s místy. Navrhn� prý
také, aby byl zřízen výbor, který by obvinění uveřejněná v těchto listech vyšetřil."

Pr�č se pan �utt rozho�čuje jen n�d čachrováním s místy
za pemze, pochopi ten, kdo s1 vzpomene, že všechny ostatní způ
soby čachrování byly na minulém zasedání uznány za zákonné.
Od roku 1830 je Downing Street závislá na irské brigáděss. Právě
irští poslanci po libosti dosazovali a udržovali ministry. Roku 1834
vypudili z kabinetu sira Jamese Grahama a lorda Stanleye. Roku
1835 přinutili Viléma IV., aby odvolal Peelovu a povolal znovu
Melbournovu vládu. Od všeobecných voleb z roku 1837 až do vo
leb z roku 1841, ačkoli v Dolní sněmovně byla britská většina
nepřátelská této vládě, hlasy irské brigády byly dost silné, aby strhly
�msku v�h na svou stranu a udržely vládu v úřadě. A byla to opět
irská bngáda, která nastolila koaliční vládu. Ale přes svou moc
dosazovat a sesazovat vlády brigáda nikdy nezabránila žádné pod
losti páchané na Irsku, ani žádné nespravedlnosti vůči anglickému
lidu. Období její největší moci bylo v době O'Connellově, v letech
1834-18�1. -� k čem� se té�o moci využilo? Irská agitace nikdy
nebyla mc Jmého nez pokřik ve prospěch whigů proti toryům 
a jejím cílem bylo vymámit na whizích výnosná místa. To přizná
každý, kdo ví něco o takzvané lichfieldhouské úmluvě56• Podle
tét� úmlu,;7 se C?'�onnell zavázal hlasovat pro whigy, i když naoko
smel bount protz mm, pod tou podmínkou, že si bude moci sám
jmenovat úředníky v Irsku. Je na čase, aby irská brigáda odložila
svou v�asteneckou masku. Je na čase, aby irský lid překonal svou
z�rput1lou nenávist k Angličanům a pohnal své vlastní předsta
vitele, aby se odpovídali za své hříchy. 

,,Společnost pro umění a podfuky"57 se nedávno pokusila od-
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eskamotovat dělnický parlament* ; oháněla se tím, že prý „skon -
cuje" se stále zuřícím bojem mezi kapitalisty a dělníky v Anglii. 
Na �ch�zi, které předsedal jakýsi urozený lord, byli pozváni před
stavitele obou stran, aby tu projednali své stížnosti zcela v duchu 
zasedání v Lucemburském paláci, řízených Louisem Blancemss. 
Proti tomuto balamucení vystoupil jménem dělnické třídy pan 
Ernest Jones, a starý Robert Owen řekl těmto osvíceným gentle
manům, že žádným smiřováním, žádným trikem ani chytristikou 
se nikdy nezaplní propast, která rozděluje dvě velké základní třídy 
v Anglii i v každé jiné zemi. Je zbytečné dodávat, že se schůze 
rozešla za všeobecného posměchu. Londýnští chartisté a delegáti 
z provincií uspořádali den- nato veřejnou schůzi, na které byl 
jednohlasně přijat návrh svolat dělnický parlament a bylo stano
veno, že bude zahájen 11. března v Manchesteru. 

Napsal K. Marx 7. února 1854 

O tištěno v „New- York Daily Tribune", 
čís. 4008 z 21. února 1854 
Po dpis: Kare l  Mar x  

* Viz poznámku 92. (Pozn. čes. red.)
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*R U S K Á D I P L O MA C I E.

MODRÁ KNIHA O VÝCHODNI OTÁZCE. 

- ČERNÁ HORA

Londýn, v pátek 10. února 1854 

Když byla . uzavřena smlouva o neutralitě mezi Dánskem 
a Švédskem, vyslovil jsem - v rozporu s běžným míněním v Anglii 
a Francii - názor*, že tuto smlouvu rozhodně nelze pokládat 
za vítězství západních velmocí a že licoměrný protest Ruska proti 
ní je pouhý trik. Skandinávské noviny a dopisovatel „Times", 
který z nich cituje, nyní svorně zastávají stejný názor a prohlašují, 
že smlouva je vůbec dílem Ruska. 

Návrhy, které předložil hrabě Orlov na vídeňské konferenci 
a které tato konference zamítla, byly tyto: 

I) budou obnoveny staré smlouvy;
2) Rusko dostane protektorát nad pravoslavnými poddanými

v Turecku; 
3) z osmanské říše budou vyhnáni všichni političtí uprchlíci;
4) Rusko odmítne zprostředkování kterékoli cizí mocnosti

a nebude vyjednávat jinak tnež přímo s tureckým zmocněncem, 
který má být vyslán do Petrohradu. 

Pokud jde o poslední bod, projevil hrabě Orlov ochotu při
stoupit na kompromis, ale konference přesto celý návrh zamítla. 
Proč jej konference zamítla? Či spíše: proč ruský car odmítl po
slední podmínky navržené konferencí? Vždyť přece návrhy byly 
na obou stranách tytéž? Obnovení starých smluv bylo přijato, 
ruský protektorát byl až na určité formální změny schválen; po
sledního bodu se Rusko samo vzdalo; rakouský požadavek, aby byli 

• Viz tento svazek,:str. 68. (Pozn. red.)
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vyhnáni političtí uprchlíci59, nemohl také být příčinou roztržky
Ruska se Západem. Neboli: je zřejmé, že ruský car se dostal do
situace, kdy nemůže přistoupit na vůbec žádné podmínky, které
nabízí Anglie a Francie, a musí si podrobit Turecko i za cenu evrop
ské války.

Ve vojenských kruzích se už válka pokládá za nevyhnutelnou
a přípravy k ní probíhají na všech stranách. Admirál Bruat už
odjel z Brestu do Alžírska, kde má nalodit 10 000 mužů a šestnáct
anglických pluků umístěných v Irsku dostalo rozkaz �řipravit se
k přepravě do Cařihradu. Expedice může InÍt pouze dvojí cíl: buď
přimět Turky, aby se podrobili Rusku, což tvrdí pan Urquhart,
anebo začít opravdu válčit proti Rusku. V obou případech nemin�
Turky s:ejný osud. Bude-li osmanská říše znovu vydána napospas 

�usku, i když nepřímo, bude-li vystavena vlivu jeho rozkladných
sil, . s��:kne se, brzy. - jako kdysi byzantská říše - na pouhou
penfe:n hlavm�o mesta. Dostanou-li se Turci do úplného područí
Francie a Anglie, mohou se rovněž rozžehnat se svrchovaností nad
svými evropskými državami.

,,Máme-li vzít vedení války do svých rukou," poznamenávají „ Times" 

,,musíme mít možnost řídit. všechny operace." 
' 

V takovém případě bude ovšem turecká vláda přímo řízena
zá_P�dními vyslanci, turecké ministerstvo války bude podřízeno
nnms�erstvům války v Anglii a Francii, turecké armády budou pod
velemm francouzských a anglických generálů. Turecká říše ve své
staré podobě přestane existovat.

Po úplném „fiasku" ve Vídni vrátil se nyní hrabě Orlov
zpátky do Petrohradu „s ujištěním, že Rakousko a Prusko zůstanou
za všech okolností neutrální".

Naproti tomu telegrafické zprávy z Vídně hlásí, že v turecké
vlád�. došlo_ ke ,�měně, protože ser�ske_r a kapudan _paša* podali 

dem1S1. ,,Times nemohou pochopit, Jak mohlo doJÍt k porážce
strany, která byla pro válku, právě ve chvíli, kdy Francie a Anglie
se chtějí do války pustit. Pro mne osobně - je-li ovšem zpráva
pravdivá - není tato „jako od boha seslaná" událost nijak nepo-

* - ministr války a ministr námořnictva. (Pozn. red.)
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chopitelná; je to dílo představitele anglické koaliční vlády v Caři
hradě, který ve svých depeších, uveřejněných v. Modré knize, často
vyjadřuje politování nad tím, že „zatím nemohl ve svém nátlaku
na tureckou vládu jít tak daleko, jak by to bylo žádoucí".

Modrá kniha začíná zprávami o požadavcích, které předložila
Francie v otázce „svatých míst" - požadavcích, které ve starých
kapitulacích60 nebyly dost jasně vymezeny a byly zřejmě vzneseny
ve snaze zajistit římsko-katolické církvi převahu nad církví pravo
slavnou. Naprosto nesdílím názor pana Urquharta, že prý car
použil tajného vlivu v Paříži a zapletl Bonaparta do tohoto sporu,
aby Rusko mělo záminku zakročit na obranu výsad pravoslavných
věřících. Je přece dobře známo, že Bonaparte si chtěl stůj co stůj
koupit podporu katolické strany a pokládal to od samého počátku
za hlavní podmínku úspěšné uzurpace trůnu. Bonaparte si plně
uvědomoval, jaký vliv má katolická církev na rolnické obyvatelstvo
ve Francii ; a právě rolnictvo ho mělo proti vůli buržoazie a prole
tariátu udělat císařem. Jezuita pan Falloux byl nejvlivnějším čle
nem první Bonapartovy vlády, v jejímž čele podle jména stál
voltairián Odilon �arrot. První usnesení, které tato vláda přijala
ještě téhož dne, kdy byl Bonaparte uveden v úřad presidenta, byla
proslulá výprava proti římské republice. Pan Montalembert, vůdce
jezuitské strany, byl Bonapartovým nejaktivnějším nástrojem, když
se připravovalo odstranění parlamentního režimu a státní převrat
z 2. prosince. Oficiální orgán jezuitské strany „ Univers" roku 1850
den co den vyzýval francouzskou· vládu, aby podnikla rozhodné
kroky na ochranu zájmů římsko-katolické církve na Východě.·
Bonaparte, ve snaze zalichotit se papeži, získat ho na svou stranu
a dosáhnout toho, aby ho korunoval, měl dobré důvody neoslyšet
toto volání a zahrát si na „nejkatoličtějšího"61 císaře Francie.
Skutečnou pfíčinou nynější východní krize Je tudíž bonapartovská uzurpace. 
Bonaparte sice moudře odvolal své nároky, hned jak zpozoroval,
že car Mikuláš je připraven použít jich jako záminky k tomu, aby
ho vyloučil z evropského konkláve; Rusko se podle svého zvyku
horlivě snaží využít okolností, ale není s to samo je vyvolat, jak si 

to představuje pan Urquhart. Pro historika však zůstává nesmírně
zajímavým faktem, že nynější krize osmanské říše byla vyvolána
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týmž konfliktem mezi římsko-katolickou a pravoslavnou církví,
který byl kdysi důvodem k založení této říše v Evropě.

Nemám v úmyslu zkoumat celý obsah „Práv a výsad katolické
. � �ravoslavné církve", zato bych rád upozornil na velmi důležitý
mc1dent, o němž není v Modré knize ani zmínky, totiž na rakousko
turecký spor o Černou Horu. Je tím nutnější seznámit se nejprve
s touto záležitostí, protože dokazuje, že existoval tajný rusko
rakouský plán na zničení a rozdělení turecké říše, a protože už
sám fakt, že Anglie nechává další jednání mezi petrohradským
dvorem a Portou v rukou Rakouska, nutně vrhá podivné světlo
na chování anglického kabinetu za této východní krize. Nemám
žádné oficiální dokumenty o černohorské záležitosti, a proto se
odvolávám na knihu L. F. Simpsona „Příručka k východní
otázce"62, která právě vyšla.

Turecká pevnost Žabljak (na černohorsko-albánské hranici) ·
byla v prosinci 1852 napadena oddílem Černohorců. Jistě si vzpo
mínáte, že Porta přikázala Ůmeru pašovi, aby útočníky zahnal.
Vysoká Porta vyhlásila blokádu celého albánského pobřeží opa
tření, jež mohlo být zřejmě namířeno jedině proti Rakousku� jeho
námořnictvu a svědčilo o tom, že turecká vláda je přesvědčena 
že černohorskou revoltu rozdmýchalo Rakousko.

'

V augsburské „Allgemeine Zeitung" vyšel tento příspěvek,
datovaný ve Vídni 29. prosince 1852:

„Kdyby Rakousko chtělo podporovat Černohorce, blokáda by mu v tom 
nemohla zabránit. Stačí, když Černohorci sestoupí z hor, a Rakousko je bude 
moci zásobovat zbraněmi i střelivem v Kotoru, i když bude v Jaderském moři 
�urecká _flotila. �akousko neschvaluje ani nynější vpád Černohorců, ani povstání,

Jež hrozi co chvili vypuknout mezi křesťanskjm obyvatelstvem v Hercegovině a Bosně. 
Vždrcky vystupovalo proti pronásledování křesťanů, a to_ve jménu humanity.
Vůči pravoslavné církvi musí Rakousko zachovat neutralitu. Poslední zprávy 

z Jeruzaléma dokazují, s jakou silou tam vzplála náboženská zášť. Rakouští 
či��telé s·e prot� musí ze všech sil snažit, aby zachovali mír mezi pravoslavným
a nmsko-katohckým obyvatelstvem ve své říši." 

Z této zprávy vidíme předně, že s povstáním křesťanského
obyvatelstva v Turecku se počítá jako s hotovou věcí, dále že půdu

. pro ruské stížnosti na utlačování pravoslavné církve připravilo
Rakousko, a konečně, že spletité náboženské spory kolem; ,,sva-
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tých míst" měly Rakousku poskytnout příležitost vyhlásit „ne
utralitu".

V témž měsíci poslalo Rusko Portě nótu, v níž nabízelo
zprostředkování v Černé Hoře. Tato/nabídka byla odmítnuta
s odůvodněním, že sultán je s to sám obhájit svá práva. Vidíme,
že Rusko si tu počíná úplně stejně jako v době řecké revoluce63

: 

nejdříve se nabízí, že bude chránit sultána proti jeho poddaným,
a když jeho pomoc není přijata, chtělo by chránit poddané proti
sultánovi.

Že mezi Ruskem a Rakouskem existovala už tehdy dohoda
o obsazení podunajských knížectví, vysvítá z jiného citátu z augsbur
ské „Allgemeine Zeitung" z 30. prosince 1852:

„Rusko, které teprve nedávno uznalo nezávislost Černé Hory, může stěží 
zůstat nečinným pozorovatelem událostí. Kromě toho obchodní dopisy z Mol
davska a Valašska, i lidé, kteří tamtudy projíždějí, tvrdí, že kraj od Volyně až 
k ústí Prutu se hemží ruskými vojsky a že stále přicházejí nové a nové posily." 

Zároveň psaly vídeňské noviny, že na rakousko-tureckých
hranicích se soustředila rakouská pozorovací armáda.

6. prosince 1852 interpeloval lord Stanley lorda Malmesburyho
v otázce Černé Hory a Bonapartův urozený přítel učinil toto pro
hlášení:

„Urozený lord vyjádřil přání dotázat se, zda v poslední době došlo ke 
změnám v politických vztazích onoho divokého kraje sousedícího s Albánií a na
zývaného Černá Hora. Myslím, že v jeho politických vztazích nedošlo k žádné 
změně. Vládce tétq země má dva tituly: je hlavou pravoslavné církve v zemi 
a zároveň světským panovníkem. Ovšem ve své náboženské funkci podléhá juris
dikci ruského cara, který je považován za nejvyiší hlavu celé pravoslavné církve. Vládce 
Černé Hory (zřejmě jako před ním jeho předkové) je zvyklý; že jeho biskupská 
práva a tituly sankcionuje a uznává car. Pokud jde o nezávislost této země, pak 
ať mají různé osoby jakékoli mínění o výhodnosti takového postavení, faktem je, 
že Černá Hora je už asi po 150 let nezávislou zemí, a ačkoli se Porta mnohokrát po
koušela si ji podmanit, všechny tyto pokusy jeden po druhém ztroskotaly a země 
je ve stejném postavení, v jakém byla před nějakými 200 lety." 

V tomto projevu lord Malmesbury, tehdejší toryovský ministr
zahraničních věcí, klidně roztrhl osmanskou říši tím, že od ní od
dělil zemi, která k 1;1í vždy patřila, a zároveň uznal duchovní svrcho
vanost ruského panovníka nad poddanými Porty. Co říci 9 těchto
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dvou oligarchických klikách než to, že jedna je hloupější než 
druhá? 

Porta se ovšem vážně poděsila tohoto projevu britského mi·· 
nistra a zanedlouho nato se objevil v anglických novinách tento 
příspěvek dopisovatele z Cařihradu, datovaný 5. června 1853: 

,,Porta byla velmi roztrpčena prohlášením lorda Malmesburyho ve Sně
movně lordů, že Černá Hora je nezávislá. Nahrál tím Rusku a Rakousku a An
glie tím ztratí vliv a důvěru, které dosud požívala. V prvním článku svištovské 
smlouvy, uzavřené roku 1791 mezi Portou a Rakouskem (při níž prostředkují
dmi stranami byly Anglie, Holandsko a Rusko), se výslovně konstatuje, že bude 
poskytnuta amnestie poddaným obou mocností, kteří se vzbouřili proti svým 
;;ákonnjm panovníkům, a jakožto vzbouřivší se poddaní Porty jsou tam uvedeni 
Srbové, Černohorci, Moldavané a Valaši. Černohorci, kteří žijí v Cařihradě, a je 
jich tam asi 2000 až 3000, platí charádž čili daň z hlavy, a při soudních procesech 
proti poddaným jiných států v Cařihradě jsou Černohorci vždy bez námitek 
uznáváni za turecké poddané a jako s takovými se s nimi jedná." 

Počátkem ledna 1853 vyslala rakouská vláda barona Kellnera 
z Kollensteinu, císařova pobočníka, do Kotoru, aby tam sledoval 
vývoj událostí, zatímco pan Ozerov, ruský ,chargé d'affaires v Caři
hradě, odevzdal dívánu protest proti ústupkům, které byly poskyt
nuty katolické! církvi v otázce svatých míst. Koncem ledna přijel 
do Cařihradu hrabě Leiningen a sultán mu 3. února poskytl sou
kromou audienci, při níž hrabě odevzdal dopis od rakouského 
císaře. Porta odmítla přijmout požadavky obsažené v tomto dopisu, 
načež jí hrabě Leiningen doručil ultimátum, které dávalo Portě 
čtyři dny na rozmyšlenou. Porta se okamžitě uchýlila pod ochranu 
Anglie a Francie, ale to jí nijak nepomohlo, protože hrabě Leinin
gen zprostředkování odmítl. 15. února dosáhl všeho, oč žádal 
(s výjimkou článku III), a jeho ultimátum bylo přijato. Obsahovalo 
tyto články: 

I. Okamžité vyklizení Černé Hory a obnovení statu quo ante bellum*.
II. Prohlášení Porty, že se zavazuje zachovávat status quo v· oblastech

Kleku a Sutoriny a uznat mare clausum** ve prospěch Rakouska. 
III. Přísné vyšetření muslimských zvěrstev spáchaných na křesťanech 

v Bosně a Hercegovině. 

* - stavu, který byl před válkou. (Pozn. red.)
** - uzavřené moře. (Pozn. red.)
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IV. Vypovězení všech politických uprchlikťÍ a renegátů, kteří se v pří
tomné době zdržují v provinciích sousedících s Rakouskem. 

V. Náhrada 200 000 zlatých rakouským obchodníkům, jejichž smlouvy
byly z turecké strany svémocně vypovězeny, a plnění těchto smluv po celou 
dobu, na kterou byly uzavřeny. 

VI. Náhrada 50 000 zlatých obchodníkovi, jehož loď a náklad byly ne
právem zabaveny. 

VII. Zřízení řady konzulátů v Bosně, Srbsku, Hercegovině a po celé
Rumelii. 

VIII. Odsouzení postoje tureckých úřadů v otázce uprchlíků z roku 1850.
Jak uvádí pan Simpson, obrátila se osmanská Porta, dříve než 

přistoupila na toto ultimátum, na anglického a francouzského 
vyslance s nótou, v níž žádala slib účinné pomoci v případě války 
s Rakouskem. ,,Protože oba vyslanci nebyli s to poskytnout defini
tivní ujištění", ustoupila turecká vláda energickému naléhání hra-
běte Leiningena. 

Hrabě Leiningen přijel 28. února do Vídně, a téhož dne přijel 
kníže Menšikov do Cařihradu. 3; března měl lord John Russell 
dost drzosti prohlásit na dotaz lorda Dudleyho Stuarta ve sně
movně: 

,,Rakouská vláda na upozornění, které jí bylo zasláno, odpověděla ujiště
ním že v této věci zaujímá stejné hledisko jako anglická vláda ; a třebaže ne
mohu uvést doslovné znění dohody, zákrok Anglie a Francie byl úspěšnj a jsem 
přesvědčen, že nedávné neshody jsou překonány. Kurs, který sledovala Anglie, 
byl dávat Turecku takové rady, aby si udrželo svou čest a nezávislost ... Pokud 
jde o můj osobní názor, domnívám se, že z hlediska spravedlnosti, mezinárod
ního práva, věrnosti vůči našemu spojenci a také z hlediska všeobecné.politi�,Ya účelnosti je zachování celistvosti a nezávislosti Turecka důležitým a rozhoduJl 
cím zřetelem zahraniční politiky Anglie." 

Napsal K. Marx 10. února 1854 
Otištěno v „New-Tor k Daily Tribune", 
čís. 4013 z 27. února 1854 
Podpis: Kar el Marx 

Podle textu novin 
Přeloženo z angličtiny 
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OTÁZKA VÁLKY V EVROPĚ 

Ačkoli „Nashville" nedovezl žádné zvláštní novinky z vál
čiště, dověděli jsme se přesto něco, co má za současné situace veliký 
význam. Je to zpráva, že nyní, na poslední chvíli, kdy ruští vyslanci 
odjeli z Paříže a Londýna, kdy britský a francouzský vyslanec byli 
odvoláni z Petrohradu, kdy námořní a pozemní síly Francie a An
glie se už soustřeďují k okamžité akci - právě v tuto poslední 
chvíli obě západní vlády znovu předkládají Rusku návrhy na jed
nání a přistupují v nich téměř na všechny ruské požadavky. Jak je 
dosud v živé paměti, bylo hlavním požadavkem Ruska, aby mu 
?ylo přiznáno právo vyřídit si spor, který se podle jeho tvrzení týká 
Jen Ruska a Turecka, přímo s Portou, bez vměšování jiných moc
ností. Toto právo se teď Rusku přiznává. Smyslem návrhů, obsaže
�ých v Napoleonově dopise64, který otiskujeme na jiném místě, 
Je, že Rusko má jednat přímo s Tureckem, ale smlouvě uzavřené 
mezi těmito dvěma stranami se má dostat záruky čtyř mocností. 
Tato záruka snižuje význam ústupku, protože při podóbném sporu 
v budoucnu přímo poskytuje západním mocnostem záminku 
k vměšování. Avšak Rusko by se tím nedostalo do nevýhodnější 
situace, než v jaké je teď, kdy car Mikuláš musí vidět, že jakmile 
se pokusí o rozkouskování Turecka, riskuje válku s Anglií a Fran
cií. A potom, zda Rusko opravdu něco získá, záleží na tom, jaká 
bude ona smlouva, která ještě není uzavřena; Rusko vidí, jak teď 
západní mocnosti zbaběle couvají před nutností vést válku, a tak 
mu bude úplně stačit, ponechá-li své armády soustředěné a bude-li· 
pokračovat ve svém systému zastrašování, aby při jednáních pro-
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sadilo ve všech bodech svou. Kromě toho se ruská diplomacie sotva 
musí bát utkání s oněmi slovutnými vyslanci, kteří sesmolili první 
vídeňskou nótu65 neblahé paměti. 

Ovšem, zda car tento návrh přijme, nebo zda se raději spo
lehne na svou armádu, to se teprve uvidí. Nemůže si dovolit kaž
dých pět let takto zbrojit a provádět takovou dislokaci vojska v celé 
své ohromné říši. Přípravy byly provedeny v takovém měřítku, 
že náklady na ně by mohly nahradit jen ohromné materiální zisky. 
V ruském lidu se horlivě rozdmýchává nadšení pro válku. Dostal 
se nám do rukou opis listu od jednoho ruského kupce - ne od ně
kterého z oněch četných německých, anglických nebo francouz
ských obchodníků usazených v Moskvě, nýbrž od skutečného sta
rého Moskvana, pravého syna „svaté Rusi" - který má v komisi 
nějaké anglické zboží. Tohoto starého Rusa se dotázali, zda ne
hrozí nebezpečí, že toto zboží bude v případě války zabaveno, a on, 
hluboce dotčen takovým podezřením vůči své vládě a jako člověk 
výborně zběhlý v oficiální frazeologii, podle níž je Rusko na roz
díl od revolučních a socialistických zemí Západu velikým bojov
níkem za „pořádek, vlastnictví, rodinu a náboženství", na to 
odpovídá, že 

„tady v Rusku rozdíl mezi ,mým' a ;tvým' díky bohu ještě plně platí 

a Váš majetek je tu víc v bezpečí než kdekoli jinde. Dokonce bych Vám radil, 

abyste sem poslal ze svého majetku co nejvíc, protože tady bude možná bezpeč

nější než tam, kde je teď. Pokud jde o Vaše krajany, máte snad dil.vody se strachovat, 
ale pokud jde o Váš majetek, můžete být zcela klidný." 

Mezitím se v Anglii a ve Francii provádějí vojenské přípravy 
v nejširším měřítku. Francouzská oceánská eskadra byla odvelena 
z Brestu do Toulonu k přepravě vojska do Levanty. Má tam být -
podle různých zpráv - dopraveno čtyřicet až šedesát tisíc vojáků, 
z nichž značná část má být vzata z africké armády; expediční sbor 
bude značně posílen střelci a velet mu bude buď Baraguay d'Hil
liers, nebo Saint-Arnaud. ]3ritská vláda vyšle na 18 000 vojáků 
(22 pluků po 850 mužích), a podle posledních zpráv, které jsme 
dostali, jich část již odplula na Maltu, kde má být všeobecný sraz. 
Pěchota se přepravuje na parnících, kdežto plachetních lodí se 
používá pro jezdectvo. Baltská flotila, která se má soustředit 
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6. března u Sheerness na Temži, se skládá z patnácti řadových lodí,
osmi fregat a sedmnácti menších plavidel. Je to největší flotila,
jakou Britové zformovali od poslední války66 ; a protože polovinu
budou tvořit kolové nebo šroubové parníky a velikost lodí a palebná
síla jejich děl je nyní o 50% větší než před padesáti lety, ukáže se
možná, že tato baltská flotila je nejsilněji vyzbrojené loďstvo, jaké
kdy jaká země postavila. Velet mu má sir Charles Napier; dojde-li

. k válce, bude on nejlépe umět namířit jícny svých děl přímo na
rozhodující bod.

Na Dunaji bitva u Četati zřejmě způsobila, že byl ruský útok 
na Calafat odložen. Tento pětidenní boj přesvědčil Rusy, že ne
bude tak snadné dobýt opevněný tábor, z něhož bylo možné pro
vádět takové výpady. Zdá se, že po takových · zkušenostech ani 
osobní rozkaz samovládcův nepřiměje jeho vojsko k ukvapeným 
akcím. Příjezd generála Šilděra, velitele ženijního vojska, který sem 
byl zvlášť poslán z Varšavy, měl podle všeho dokonce opačný vý-. 
sledek, než měl mít carský rozkaz; obhlídka opevnění z dálky 
stačila k tomu, aby Šilděr, místo aby urychlil útok, došel k názoru, 
že je zapotřebí víc vojska a víc těžkých děl, než by se sem dalo 
v dané chvíli dopravit. A tak Rusové už po nějakou dobu soustře
ďují kolem Calafatu všechny síly, které jen mohou, a přivážejí 
tam obléhací děla, kterých prý už dopravili do Valašska dva
asedmdesát. Londýnské „Times" odhadují ruské síly na 65 000 
mužů, což se nám zdá poněkud přehnané, uvážíme-li sílu celé 
ruské armády v podunajských knížectvích. Tuto armádu tvoří nyní 
šest divizí pěchoty, tři jezdecké divize a asi tři sta polních děl, 
nepočítaje kozáky, střelce a jiné speciální jednotky; na začátku 
války se uvádělo, že její celkový početní stav je 120 000 mužů. 
Odečteme-li ztráty způsobené nemocemi a ztráty na bojišti, zhruba 
30 000 mužů, zbývá asi 90 000 bojeschopných vojáků. Z nich je 
nejméně 35 000 zapotřebí ke střežení linie Dunaje, pro posádky 
důležitých měst a k zajišťování spojů. K útoku na Calafat zbývá 
tedy nanejvýš 55 000 mužů. 

Všimněme si nyní postavení obou armád. Rusové nevěnují · 
dost pozornosti celé linii Dunaje, podceňují postavení Ůmera paši 
u Šumly a soustřeďují své hlavní síly, ba dokonce i těžké dělostře-
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lectvo na krajním pravém křídle, v bodu, odkud mají do :Bu
kurešti, ke své bezprostřední operační základně, dál než Turci. 
Obnažují tedy svůj týl, jak jen je to možné. A co je ještě horší, 
aby svůj týl jakžtakž kryli, museli své síly rozdělit a objevili se 
před Calafatem bez oné zjevné početní převahy, která by takový 
manévr mohla ospravedlnit tím, že by zajišťovala úspěch. 30 
až 40 % své armády mají rozptýleno za svými hlavními silami, 
ale přitom tyto jednotky nejsou ani s to odrazit rozho�ný útok . 
A tak nejenže není zaručeno, že dobudou Calafat, ale JSOU ohro
ženy i spoje obléhající armády. Chyba je tak zřejmá, tak obrov
ská, že kdyby to nebyl nepochybný fakt, voják by tomu ani ne
chtěl věřit. 

Jestliže Ůmer paša, který má stále ještě přesilu, překročí Dunaj 
v kterémkoli bodě mezi Ruščukem a Hiršovou, dejme tomu se 
70 000 vojáky, bude ruská armáda nutně buď úplně zničena, nebo 
bude muset utéci do Rakouska. Ůmer paša měl celý měsíc na to, 
aby soustředil takové množství vojska. Proč nepřekročí řeku, kdy� 
mu v tom teď už nebrání plovoucí kry? Proč aspoň znovu neobsad1 
své předmostí u Oltenitsy, aby mohl v kteroukoli chvíli!přejít 
k akci? Že by Ůmer paša nevěděl, jakou příležitost mu svou ne
slýchanou chybou Rusové poskytli, to není možné. Zřejmě má 
tedy svázané ruce diplomatickými jednáními. Jeho nečinnost má 
zřejmě zmírnit dojem, kterým zapůsobila projížďka spojeného 
loďstva v Černém moři. Ruská armáda nesmí být podle všeho 
zničena nebo zahnána do Rakouska, protože pak!o.byJbyl mír 
ohrožen novými komplikacemi. V zájmu piklů a rejdů diplomatic
kých čachrářů musí Ůmer paša dovolit Rusům bombardovat 
Calafat, nesmí využít situace, přestože je mu cel� jejich arm_áda,
celé jejich obléhací dělostřelectvo vydáno na rmlost a nemilost. 
Vskutku, nebýt toho, že ruský velitel měl reálnou, opravdovou 
záruku, že jeho boky a týl nebudou napadeny, nebyl by patrně 
nikdy podnikl pochod na Calafat. Jinak - přes všechny naléhavé 
příkazy, jež dostal - by byl zasloužil, aby byl postaven před polní 
soud a zastřelen. A nepřiveze-li parník, který je tu očekáván dnes 
nebo nejpozději v nejbližších dnech, zprávu, že Ůmer paša_ pře
kročil Dunaj a pochoduje na Bukurešť, bude těžko se ubrámt zá-
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věru, že západní mocnosti uzavřely formální dohodu, podle mz 
je pro záchranu vojenské cti Ruska nutno obětovat Calafat, takže 
Turci jej nesmějí hájit jediným způsobem, jakým se dá účinně 
hájit, totiž ofenzívou níže na Dunaji.67 

Napsal B. Engels 13. února 1854 
Otištěno jako úvodník 
v „New-Tork Daily Tribune", 
čís. 4019 ze 6. března 1854 

Podle textu_ novin 
Přeloženo z angličtiny 

K. MARX

. 

*PROHLÁŠEN I PRUSKÉHO KABINETU.

-BONAPARTOVYPLÁNY.-POLITIKA

PRUSKA 

Z velmi důvěryhodného pramene v Londýně jsme dostali 
zprávu, která - je-li pravdivá - je neobyčejně důležitá, a přitom 
v evropských novinách byla uveřejněna jen kuse, a ještě k tomu 
zkomoleně. 68 

I. 3. února zaslal pruský kabinet do Paříže a Londýna toto
prohlášení: 

,, 1) Protože po vysvětlení hraběte Orlova nezůstávají žádné pochyby o tom, 

že další pokusy o zprostředkování u petrohradského kabinetu jsou bezúčelné, 
Prusko se tímto vzdává svého zprostředkování, pro něž už neexistují podmínky. 

2) Návrhy hraběte Orlova na uzavření formální a závazné smlouvy o ne
utralitě byly rozhodně zamítnuty speciální nótou, neboť Prusko je rozhodnuto 
i bez souhlasu Rakouska zachovávat ze své strany přísnou neutralitu, kterou 
hodlá ve vhodné chvíli zajistit patřičnjm vyzbrojením. 

3) Zda Prusko navrhne společně s Rakouskem všeobecné vyzbrojení Ně
meckého spolku, to bude záviset na postoji námořních mocností k Německu." 

II. Ludvík Napoleon poslal důvěrného zmocněnce (pana
Breniera) do Turína s tímto poselstvím piemontskému králi a panu 
Cavourovi: v Parmě, Piacenze, Guastalle a Modeně mají vypuknout 
v určitou dobu �evoluční bouře. Sardinie pak bude muset tyto 
oblasti obsadit a vyhnat z nich panovníky, kteří tam dosud vlád
nou. Napoleon zaručuje králi přivtělení prvních tří knížectví a 
možná i Modeny k Sardinii; v náhradu za to bude Francii postou
peno Savojsko. K tomuto uspořádání dala Anglie takřka souhlas, 
i když po určitém váhání a velice neochotně. Pan Brenier pak po
kračoval ve své cestě po Itálii, až se dostal do Neapole, kde 
jeho příjezd vyvolal „velmi trapný dojem". Jeho posláním je 
připravovat v Itálii povstání, neboť Napoleon je o sobě vážně 
přesvědčen, že je nejen s to rozpoutat v Itálii požár, ale také určit 
přesně hranici, kam se až smí rozšířit. Zamýšlí soustředit vojska 
na těchto místech: 
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1) 100 000 mužů na savojských hranicích;
2) 60 000 mužů v Metách;
3) 80 000 mužů ve Štrasburku.
III. Prusko nic nenamítá proti tomu, aby se stotisícová fran

couzská armáda shromáždila na savojských hranicích, ale soustře
dění jedné armády v Metách a druhé ve Štrasburku pokládá za své 
přímé ohrožení. V duchu už vidí, jak povstává Bádensko, Hesen
sko, Wiirttembersko atd. a jak na 100 000 jihoněmeckých sedláků 
táhne k hranicím Pruska. Proto protestovalo proti těmto dvěma 
opatřením, a třetí bod pruského prohlášení právě naráží na tuto 
eventualitu. V každém případě chce Prusko koncem března nebo 
i dřív uvést armádu do válečného stavu. Zamýšlí povolat podle 
okolností 200 000 až 300 000 mužů. Bude-li však Napoleon trvat 
na tom, že soustředí jednu armádu u Met a druhou u Štrasburku, 
pruská vláda se už rozhodla zvýšit stav svých ozbrojených sil na 
500 000 mužů. V berlínském kabinetě prý vládne strach a zmatek, 
král s velkou většinou ministrů se přiklonil ke spolupráci s Ruskem, 
a jedině Manteuffel, podporovaný princem Pruským, prosadil 
vyhlášení neutrality (Manteuffel původně navrhoval formální 
alianci s Anglií). Zároveň bylo vydáno oficiální usnesení kabinetu 
(Kabinettsbeschluss), podle něhož mají být za jistých okolností 
zatčeni jedné noci všichni významnější demokraté v monarchii, 
především v porýnském Prusku, a odvezeni do východopruských 
pevností, aby nemohli podporovat Napoleonovy podvratné plány 
(die Umsturzplane Napoleons!!) nebo vůbec organizovat lidové 
hnutí. Uvažuje se, že toto opatření bude okamžitě provedeno, 
jestliže vypuknou nepokoje v Itálii nebo jestliže Napoleon soustředí 
své armády u Met a Štrasburku. Tvrdí se, že_ toto usnesení bylo 
přijato jednomyslně, ačkoli všechny eventuality, za nichž by kabinet 
mohl pokládat jeho provedení za vhodné, nebyly ještě uváženy. 

Napsal K. Marx 17. února 1854 
Otištěno jako úvodník 
v „New-Tork Daily Tribune", 
lís. 4022 z 9. bfezna 1854 
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Pfeloženo z angliltiny 
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PA R LAM E N T N I D E BA T Y69

Parlamentu byl předložen rozpočet na armádu a válečné 
námořnictvo. V armádě činí · celkový počet vojáků požadovaný 
na běžný rok 112 977 mužů, tj. o 10 694 víc než v minulém roce. 
Celkové náklady na pozemní síly určené k službě doma i za hrani
cemi, vyjma australské kolonie a náklady, které převzala Východo
indícká společnost, činí na rok končící 31. březnem 1855 3 _923 288 
liber št. Úhrnná suma činí 4 877 925 liber št., což stačí pro 5719 
důstojníků, 9956 poddůstojníků a 126 925 řadových vojáků. Roz
počet na válečné námořnictvo na rok končící 31. březnem 1855 
vykazuje celkem 5 979 866 liber št. na bojovou službu, což je 
o 1 172 446 liber št. víc než minulý rok. Náklady na dopravu jedno
tek a dělostřelectva činí 225 050 liber št., tj. o 72 100 liber št. víc
než loni. Úhrnná suma na rok činí 7 44 7 948 liber št. Válečné
námořnictvo bude mít 41 000 námořníků, 2 000 plavčíků, 15 500
vojáků námořní pěchoty; spolu se 116 muži pomocného personálu
celkem 58 616 mužů.

Minulý pátek večer prohlásil pan Layard, že zamýšlí obrátit 
pozornost sněmovny na východní otázku, a požádal o slovo právě 
ve chvíli, kdy předseda opouštěl své místo, aby sněmovna mohla 
přejít k posouzení rozpočtu válečného námořnictva. 7° Krátce po 
čtvrté hodině byly všechny galerie nabity a v pět hodin se sešla 
sněmovna v plném počtu. K zjevné nevoli poslanců i obecenstva 
ubily se dvě hodiny bezvýznamným povídáním o méně důležitých 
věcech. Zvědavost i ctihodných poslanců samých byla tak velká, 
že odložili večeři na osm hodin, aby nepřišli o zahájení velké roz
pravy - vzácná událost v parlamentním životě Dolní sněmovny. 
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Pan Layard, jehož projev byl neustále přerušován potleskem, 
na začátku prohlásil, že díky vládě se poslanci dostali do tak po
divné situace, že sami nevědí, jaké postavení vlastně zaujímají. 
Než odhlasují požadované rozpočtové částky, je vláda povinna 

jim sdělit, co zamýšlí. Ale než se zeptá vlády, co hodlá dělat, mluvčí 
by rád věděl, co už udělala. Prohlásil již loni, že kdyby byla vláda 
použila tónu důstojnějšího této země, nebyla by zatažena do války; 
a ani teď, po důkladném prostudování nedávno vydaných objem
ných Modrých knih, neshledal důvod ke změně svého mínění. Když 
srovnal obsah různých úředních zpráv z nejrůznějších stran, došel 
k závěru, že vláda neviděla nejnápadnější skutečnosti, nechápala 

nejjasnější tendence a věřila nejzřejmějším výmyslům. Potom pro
hlásil, že sinopská tragédie je skvrnou na cti Anglie, žádal podrobné 
vysvětlení a na základě uveřejněných dokumentů dokazoval, že 
admirálové spojené flotily by byli mohli zabránit katastrofě, ba 

i Turci sami by ji byli mohli odvrátit, nebýt přestrašených a váha
vých instrukcí britské vlády. Z posledních projevů usoudil,- že 
vláda zamýšlí dál vyjednávat na základě statu ante bellum*, 
a tento záměr odsuzuje. Vyzval vládu, aby plnila svou povinnost 
a ani chvíli nepochybovala, že také anglický lid splní svou po
vinnost. 

Sir James Graham mu se svou známou drzostí odpověděl, že 
poslanci musí buď ministrům důvěřovat, nebo je svrhnout. Ale. 
,,zatím neztrácejme čas Modrými knihami". 

Řekl, že vláda byla oklamá,na Ruskem, jež bylo dosud starým 
a věrným spojencem Velké Británie, avšak „temné, záštiplné pode
zření nesnadno zapouští kořeny v ušlechtilé mysli". Ten starý lišák, 
„poskok" sira Roberta Peela, vrah bratří Bandierů71, byl vskutku 
báječný, když mluvil o „ušlechtilé mysli" a o tom, já.k „nerada 

podezírá". 
Pak přišli na řadu lord Jocelyn a lord Dudley Stuart, jejichž 

projevy zaplnily příští den noviny, ale toho večera vyprázdnily 
sněmovnu. Pan Roebuck jako další začal tím, že se zastal ministrů, 
kteří se octli v choulostivé situaci, ale skončil tím, že je na čase, 

* - stavu před vypuknutím války. (Pozn. red.)
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aby ministři Jasně řekli, co míní dělat. Lord John Russell se zvedl 
a tváře se, jako by chtěl odpovědět na tuto otázku, podal omluvnou 
rekapitulaci neshod, které v poslední době vznikly; když však 
viděl, že s tím nic nepořídí, dělal, jako by chtěl poslancům vysvětlit, 

co vláda zamýšlí dělat", což ovšem nejspíš ani jemu samému 
�ebylo příliš jasné. Podle jeho slov uzavřela vláda jakési neurčité 
spojenectví s Francií, ovšem ne na základě smlouvy, ale vzájemnou 
výměnou nót. Anglie a Francie nyní navrhují i Turecku jakousi 
smlouvu, jež by Portu zavazovala, že bez jejich svolení nepožádá 
o mír. Vláda prý byla velmi zdrcena carovou neuvěřitelnou věro
lomností. On (Russell) se už vzdal naděje, že je ještě možné za
chovat mír. Vláda pravděpodobně vstoupí do války. Proto žádá
asi o 3 milióny liber št. víc než minulý rok. Tajnost je podmínkou 
úspěchu ve válce, a proto jim teď nemůže říci, co vláda v této válce 
hodlá podniknout. Ježto závěrečná neboli na efekt vypočítaná část 
jeho projevu byla pronesena s velkou vervou a mocným mravním 
rozhořčením nad carským „katanem", sklidil ohromný potlesk 
a sněmovna ve svém nadšení by byla užuž odhlasovala rozpočet, 
když tu vystoupil pan Disraeli a prosadil odročení rozpravy na pon
dělí večer. 

Rozprava byla znovu zahájena včera večer a trvala do dvou 
hodin v noci. 

Jako první vystoupil pan Cobden a slíbil, že se bude přísně 
držet projednávané otázky. V potu tváře se snažil z Modrých knih 
dokázat, co nikdo nepopíral, že tento . ,,truchlivý spor" začala 

francouzská vláda tím, že pověřila pana Lavaletta zvláštním poslá
ním ve věci „svatých míst", a tím, že si vymohla na Portě jisté 
ústupky.72 Francouzský president, který si v té době dělal laskominy 
na císařský trůn, patrně zamýšlel vytlouci určitý politický kapitál 
z toho, že se zastal zájmů římských katolíků vůči Turecku. První 
kroky Ruska v této věci lze vysvětlit jako důsledek francouzských 
akcí. Že nebyla podepsána vídeňská nóta, není prý vina turecké 
vlády, nýbrž spojenců, neboť kdyby byli spojenci pohrozili Turecku, 
že odvolají flotilu z Bešické zátoky, Porta by byla nótu ihned pode
psala. Čeká nás válka (praví pan Cobden), protože jsme od Tu
recka žádali, aby nótou zamítlo Rusku, co jsme my chtěli žádat 
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sami pro sebe, totiž aby nám poskytlo záruky, že bude zacházet 
slušně S křesťany. Ohromná většina obyvatelstva v osmanské říši 
napjatě sleduje, jaké výsledky bude mít politika, kterou nyní pro
vádí Rusko (například v Moldavsku a Valašsku). Z Modrých knih 
by prý mohl dokázat, že příkoří a útlak, v nichž musí žít křesťanské 
obyvatelstvo, nelze trpět - jenže se přitom dovolává hlavně depeší 
lorda Clarendona, napsaných se zřejmým úmyslem posloužit carovi. 
V jedné z těchto depeší lord Clarendon píše: 

,,Porta se musí rozhodnout : bude-li trvat na mylném náboženském prin

cipu, ztratí sympatie a podporu svých spojenců." 

To dává panu Cobdenovi příležitost k otázce: 
,,Domnívá se snad Dolní sněmovna, že je možné, aby se takové obyvatel

stvo, jako je fanatické muslimské obyvatelstvo Turecka, vzdalo svého nábožen

ství? A bez úplného zavržení učení koránu je naprosto nemožné zrovnoprávnit 

křesťany a Turky v Turec�u." 

Stejně dobře bychom se mohli zeptat pana Cobdena, zda při 
existenci státní církve a platných zákonů v Anglii je možné zrovno
právnit anglické dělníky s takovými Cobdeny a Brighty. 

Pan Cobden se dále snaží dokázat na základě dopisů lorda 

Stratforda de Redcliffe a britských konzulárních zástupců, že mezi 
křesťanským obyvatelstvem v Turecku vládne všeobecná nespoko
jenost, která hrozí vyústit ve všeobecné povstání. 

Znovu bychom se rádi zeptali pana Cobdenda, zda se s vše
obecnou nespokojeností s vládou a vládnoucími třídami nesetká
váme u všech národů Evropy a zda tu nehrozí nebezpečí, že tato 
nespokojenost brzy vyústí ve všeobecnou revoluci? Kdyby do Ně
mecka, Itálie, Francie nebo i Velké Británie vpadla - jako do Tu
recka - cizí armáda, nepřátelská vládě, která by rozdmýchávala 

revoluční vášně, zachovala by některá z těchto zemí tak dlouho klid 
jako křesťanské obyvatelstvo Turecka? 

Vstoupí-li Anglie do války na obranu Turecka, uzavírá pan 
Cobden, bude bojovat de facto za nadvládu osmanského obyvatel
stva v Turecku a proti zájmům většiny lidu této země. Mezi ruskou 
armádou na jedné straně a tureckou na druhé jde pouze o nábožen
ský spor. Britské zájmy jsou vesměs na straně Ruska. Rozsah zah�a
ničního obchodu mezi Anglií a Ruskem je ohromný. Vývoz do 
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Ruska činí sice jen 2 milióny liber št., ale to je jen přechodný důsle
dek toho, že Rusko stále ještě trpí ochranářskými iluzemi. Zato 
anglický dovoz z Ruska dosahuje 13 miliónů liber št. S žádnou 
jinou cizí zemíJkromě Spojených států nemá Anglie tak rozsáhlý 
obchod jako s Ruskem. Vstupuje-li Anglie do války, proč posílá do 
Turecka pozemní síly, místo aby použila výhradně válečného ná
mořnictva? Nadešel-li čas vyřizování účtů mezi kozáctvím a republi
kánstvím, proč Prusko, Rakousko, ostatní německé státy, Belgie, 
Holandsko, Švédsko a Dánsko zůstávají neutrální, proč mají 
Francie a Anglie bojovat samy? Kdyby to byla otázka evropské dů
ležitosti, neznamenalo by to, že ti, kdo jsou nejvíc ohroženi, by měli 
bojovat první? Pan Cobden skončil prohlášením, že „on je proti 
válce s Ruskem". Má za to, že „nejlepší by bylo vrátit se k vídeňské 
nótě". 

Lord John Manners se domnívá, že vláda zaslouží důtku za 

svou bezstarostnost a neodůvodněnou sebejistotu. Už v prvních 
depeších ruské, francouzské a turecké vládě lord Clarendon, místo 
aby postupoval ruku v ruce s Francií, tvrdošíjně odmítal společný 
postup a oznámil ruské vládě, že Anglie bude jednat nezávisle na 

Francii, což přimělo ruského imperátora dát knížeti Menšikovovi 
příkazy, které přivodily celou katastrofu. Není divu, že když Anglie 
nakonec oznámila svůj úmysl skutečně zakročit v Cařihradě, fran
couzská vláda měla jisté pochybnosti o upřímnosti vlády Jejího 
Veličenstva. Anglie přece neradila Portě, aby odmítla utlimátum 
knížete Menšikova, nýbrž naopak sultánovi ministři jednali na 
vlastní odpovědnost a bez vyhlídky na to, že jim Anglie přispěje na 
pomoc. Zdlouhavé diplomatické jednání britské vlády po obsazení 
podunajských knížectví Ruskem velmi uškodilo Turecku a velmi 
prospělo Rusku.· Rusko se zmocnilo podunajských knížectví bez 
vyhlášení války, aby zabránilo roztrhání smluv, které mu sloužily 
jako nástroj k nátlaku na Turecko. A tak když Turecko vypovědělo 
válku, nebylo moudré trvat na tom, že obnovení těchto smluv má 
být podmínkou jednání. Hlavní a skutečně palčivou otázkou nyní 
je, jaké cíle vláda sleduje, když se pouští do tohoto strašného boje. 
Všeobecně se prohlašuje, že jde o záchranu cti a nezávislosti Turecka ; 
je ovšem nutné vysvětlit daleko podrobněji, co se tím vlastně míní. 
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Pan Horsfall se snaží vyvrátit nesprávná tvrzení pana Cobdena. 
Ve skutečnosti prý nejde o to, čím je dnes Turecko, nýbrž o to, čím 
bude Rusko, až připojí Turecko k·svému území,jde o to, stane-li se 
ruský imperátor také císařem tureckým. Rusko má jen jeden přizná
vaný cíl: rozšíření politické moci válkou. Usiluje o rozšíření svého 
území. Počínaje hanebnou úskočností prvního kroku, který v této 

věci podnikl ruský samovládce, až po surový masakr u Sinopu 
:rznačuje se jeho jednání krutostí, falší a zločiny, neslýchanými
1 v letopisech Ruska, země, jejíž historie je plna zločinů, a to zločiny 
tím strašnějšími, že si car troufá rouhavě se dovolávat křesťanského 
učení, jehož zásady tak hrubě porušuje. Na druhé straně vyhléd
nutá oběť si počínala obdivuhodně. Pan Horsfall se pak všemožně 
snažil omluvit kolísavost vlády obtížemi, do nichž se dostala. Odtud 
�rý vváhavost její diplomacie. Kdyby se byly proti samovládci spo
Jtly vsechny evropské vlády, všichni nejzkušenější diplomati, nebyli 
by dokázali dostat jej do postavení ožehavějšího a povážlivějšího, 
z něhož rozhodně nevyjde bez obtíží a ztrát, než do jakého zabředl 
následkem chyb našich ministrů či obratností svých vlastních mi
nistrů. Před půl rokem byl car Mikuláš hlavním ochráncem pořádku 
a zákonnosti v Evropě; nyní shodil masku a vystupuje jako největší 
revolucionář. Po neúspěchu svých politických piklů, když sklidil 
nezdar :e válce v Asii a výprask od Turků na Dunaji, začal car
neobyčeJně rychle ztrácet svůj prestiž, vskutku jedna radost. Nyní 
je povinností vlády, dojde-li k nepřátelským akcím, postarat se o to, 
aby mír byl uzavřen jen za podmínek skýtajících dostatečnou a pev
nou záruku, že se podobná agrese v budoucnu nebude opakovat. 
Řečník se domnívá, že jednou z podmínek obnovení míru by mělo 
být, aby Rusko nahradilo Turecku výdaje, které mu byly způso
beny, a aby Turecko jako materiální záruku dostalo zpět území 
o něž bylo připraveno.

' 

Pan Drummond se domnívá, že se Anglie zaplétá do nábožen
ské války a chystá se podniknout novou křižáckou výpravu na 
ochranu hrobu Gottfrieda z Bouillonu, který je dnes už úplně 
v rozvalinách, takže tam není ani kam si sednout. Zdá se, že původ
�em celé rozepře byl od začátku papež. Anglie nemá nejmenší zá
Jem na turecké otázce, a válku mezi Tureckem a Ruskem ani nelze 
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vítězně ukončit, neboť tyto dvě země budou proti sobě bojovat 
neustále a nikdy si nic neudělají. ,,z této války si neodneseme nic 
než pár těžkých ran." 

Pan Cobden před časem vyzýval, abychom srazili Rusko na 
kolena; kdyby s takovou výzvou vystoupil teď, ušetřil by Anglii 
spoustu trampot. Ve skutečnosti jde nyní v tomto sporu o to, zda 
sochy svatých u Božího hrobu budou oblékat pařížské, nebo petro
hradské módní salóny. Anglická vláda nyní objevila, že Turecko 

je jejím starýn;t spojencem a že bez něho nelze udržet rovnov:áhu sil 
v Evropě. Jak se však pro všechno na světě mohlo stát, že na to 
nepřišla před tím, než mu sebrala celé řecké království a než byla 
svedena bitva u Navarina73, kterou, jak si řečník vzpomíná, označil 
lord Saint-Helens za velkolepou bitvu, až na to, že v ní utrpěl zniču
jící úder někdo jiný, než měl. Jak to, ž� se na to nemyslelo: �dy!
Rusové překročili Balkán a když Anghe mohla Turecku ucmne 
·pomoci svou flotilou? Teprve nyní, když nechali osmanskou říši
úplně zchátrat, představují si, že pod záminkou ro�no�áhy sil
dokáží udržet tuto hroutící se mocnost na nohou. Po nekolika sar
kastických poznámkách o náhlém nadšení pro Bonaparta se pan
Drummond zeptal, kdo se má stát ministrem války. Všichni měli dost
příležitosti se přesvědčit, že kormidlo státu. je v chabých ruko�.
Řečník má za to, že dobré jméno kteréhokoli generála nebo adm1-
·rála je v rukou dnešní vlády ohroženo ; vláda je ochotna kohokoli
obětovat, jen aby se zalíbila té či oné klice v parlamentě. Je-li vláda
odhodlána vést válku, musí zasadit Rusku ránu přímo do srdce,
a ne střílet v Černém moři pánubohu do oken. Musí začít tím, že
vyhlásí obnovení polského království. Hlavně by ovšem rád věděl,
co vláda zamýšlí.

„Předseda vlády," pravil pan Drummond, ,,se holedbá tím, jak dovede 
zachovávat tajemství, a jednou prohlásil, že ťy rád viděl toho, kdo by od něho 
vylákal informace, jež není ochoten podat. Tato slova mi připomínají anekdotu, 
kterou jsem jednou slyšel ve Skotsku. Jakýsi Skot byl v Indii, a když. se v�acel
do Anglie, vzal s sebou jako dárek pro manželku papouška, :cterý vel�ce pekně
mluvil. Jeho soused, který za ním nechtěl zůstat pozadu, zaJel do Edmburghu 
a koupil ženě velkou sovu. Když mu říkali, že se sova nikdy nenaučí mluvit, 
odpověděl: , To je pravda, ale považte, co toho zato napřemýšlí!"' 

Pan Butt konstatoval, že je to poprvé od revoluce, co vláda 
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př��s�upuje před sněmovnu a žádá schválení válečného rozpočtu, 
amz Jasne a v plném rozsahu uvedla důvody takového návrhu. 
V právním smyslu Anglie ještě nevstoupila do války a sněmovna 
má-li hlasovat o těchto finančních prostředcích, má právo vědět: 
co způsobilo, že se vypovězení války Rusku zdrželo. Do jakého dvoj
značného postavení se dostala anglická flotila v Černém moři ! 
Admirál Dundas má rozkaz vrátit každé ruské plavidlo do ruského 
přístavu; bude-li však při plnění tohoto rozkazu nějaká ruská loď 
zničena, jak to chtějí ministři ospravedlnit, když Anglie není ve 
válce s Ruskem? Řečník doufá, že sněmovně bude vysvětleno, proč 
má podporovat tak ponižující podmínky, které v zájmu uzavření 
míru s Ruskem vydávají Turecko na milost a nemilost Anglii a 
Francii? Sleduje-li Anglie tuto politiku, pak byl teď parlament 
svolán, aby odhlasoval dodatečné zbrojení nikoli v zájmu nezávis
losti Turecka, nýbrž k jeho ujařmení. A pan Butt projevil určité 
podezření, zda vláda neprovádí okázalé přípravy k válce jen proto, 
aby mohla uzavřít nečestný mír. 

. _ Pan S. Herbert, ministr války, měl tak prázdný a hloupý pro-·
Jev, Jaký bychom v tak kritické chvíli nebyli čekali ani od koaličního 
ministra. Vláda prý se octla mezi dvěma ohni a nemá možnost zjistit 
jaké mínění sněmovna v této otázce skutečně zastává. Vážení ctihod� 
ní gentlemani, představitelé opozice, mají tu výhodu, že operují s fak
ty, neboť kritizují minulost; vláda nemá fakta, s nimiž by mohla ope
rovat, musí jen mít záměry do budoucnosti. Je připravena vstoupit 
do této války ani ne tak proto, aby hájila Turecko, jako spíše proto, 
aby se postavila proti Rusku. To bylo všechno, co se sněmovna dově
děla od chudáka pana Herberta „do budoucnosti". Vlastně ne ozná
mil jí cosi zcela nového. ,,Pan Cobden je," podle pana He;berta 
,,představitelem nálad 'největší třídy této země. "-Když poslanci z; 
všech stran volali, že to není pravda, pan Herbert prohlásil: ,,Není-li 
představitelem největší třídy, je ctihodný poslanec představitelem 
přinejmenším velké části pracujících tříd této země." Chudák pan 
Herbert! Bylo skutečným osvěžením, když se po něm přihlásil o slovo 
pan Disraeli a žvanila vystřídal skutečný debatér. 

Narážeje na teatrální deklamace, jimiž lord John Russell za
končil svůj projev v pátek večer, začal pan Disraeli takto: 
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,,Vždycky jsem zastával názor, že každý národ, � �áš zvláš�ě, je dalek�
ochotnější a odhodlanější nést břemeno, jež mu ukl_ada válečn:7 �tav: kd":
opravdu ví, zač jde do války, než je-li stržen do boJe plamenny_m_1 vyz:am1

a vzrušením; to snad. může v první chvíli vyhovovat některému m1mstrov1, .ale

za několik měsíců se nezbytně dostaví otupělost nebo snad otupělost a porázka

zároveň." 
Tak tomu bylo s válkou z let 1828 až 1829, jíž se Anglie ne

účastnila na straně Turecka, ale na straně Ruska. Nynější spletitou

situaci a zoufalé postavení, v němž se Turecko v poslední době octl?,

je nutno přičíst zcela na vrub této válce, v níž se Anglie a F:anci�
spojily proti Turecku. Tehdy ani jedin� p�sl�nec ne_měl ne�menši

ponětí, proč Anglie vstupuje do války a J_aky vcil sledu�e, v��yz zasa,

zuje ránu Turecku. Proto je třeba, aby Jasne chápali pncmu a _cil

nynější války. O tom se mohou dovědět jev�ině_ z Mo�rých k��:
Právě ze zpráv, které máme na stole, lze vycist, Jak vznikla nyneJsi

situace. Politika, která je tam objasněna, připravovala budoucnost,

na niž ministři podle svého tvrzení soustřeďují všechnu svou pozor

nost. A proto protestuje proti doktríně sira James: Grah_ama. �an

Herbert se právě ohrazoval proti tomu, aby byly eteny Jednotlivé

stránky z těchto zpráv, on však nemůže slíbit, že p�ečte s�ě�ovně

Modré knihy celé od a do zet; kdyby ovšem poslanci uznali, ze ta�o

námitka váženého gentlemana je oprávněná, nezbývalo by mu ,mc

jiného. Všichni, kdo jsou informováni o východní otázce, i on sam,

zastávají názor, že Rusko naprosto nezamýšlelo dobýt osma�iskou

říši; mělo však v úmyslu obratnou politikou a osvědčenými ,P;,o

středky získat na svou stranu křesťanské obyvatelstvo turecke n�e

a vykonávat na ně vliv, který by mu zajis�il au�or�tu m?žná o v�ic

menší, než by mělo, kdyby vládlo v hlavmm meste sultanovy nse.

Na počátku těchto diplomatických jednání hrabě Nesselrode v de

peších z ledna 1853 a z června 1853 sám jasně a otevřeně charakte

rizoval politiku Ruska. Snahou Ruska bylo_ ?vl�dnout turecko�
říši tím, že by získalo zvláštní vliv na 12 miliónu ob

yv
atel, �t,en

tvoří velkou většinu sultánových poddaných. V ruskych depesich

adresovaných britské vládě se o této politice nejen zcela otevřeně

mluví, ale britské vládě se tu naprosto jasně říká i to, jakými pro

středky ji Rusko hodlá uskutečňovat - nikoli výboji, nýbrž zacho

váváním existujících smluv a širším výkladem ducha těchto smluv.
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�ili už n_a samém počátku této závažné kontroverze je základem 
diplomatické kampaně smlouva - ktičtikkajnardžská smlouva. 
Podle této smlouvy jsou křesťanští poddaní Porty pod zvláštní 
ochranou sultánovou. Naproti tomu Rusko vysvětluje tuto smlouvu 

v tom smyslu, že křesťanští poddaní sultánovi jsou pod zvláštní 
ochranou carovou. Podle téže smlouvy má Rusko právo podnikat 
kroky na ochranu svého nového kostela - budovy v ulici zvané 
Bey Oglu ; Rusové ovšem vykládají tento článek smlouvy tak že 

Rusko má právo vystupovat na ochranu každého pravoslavného 

kostela a samozřejmě i na ochranu všech věřících tohoto vyznání 
v sultánových državách, což je mimochodem velká většina turec
kých v poddaných. Tak si Rusko vykládalo, jak samo přiznává, kaj
nardzskou smlouvu. Na druhé straně z depeše sira Hamiltona Sey.
�oura z _8. ledna 1853 vyplývá, že hrabě Nesselrode informoval
sira Ha�lt?na a t�n informoval lorda Clarendona, ,,že je nutné,
aby ruska diplomacie byla podpořena demonstrací síly". Podle téže 

deťeJe má hr�bě N;sse,lr_o�e za to, že tato otázka bude uspokojivě
vyr�sena na zaklade „usih, které by měli vyvinout vyslanci Jejího
;' �hčenstva v Paříži a Cařihradě". Rusko tudíž najednou prohla
suJe: že demonstrace síly je jen demonstrace, kdežto cíle že se má 

dosahnout mírovou cestou, úsilím anglických vyslanců v Paříži -
a Cařihradě. 

. ,,Nuž�," pokračoval pan Disraeli, ,,rád bych věděl, jaké stanovisko zaujalibto vyslanci k ttkovéto kombinaci, když cíl byl jasně vysloven, prostředky, jimižh�. má �ýt dosazeno, podrobně vyloženy a když bylo zřejmé, o jakou diplomaciipntom Jde." 

v �miňovat se ov?tázce svatých míst považuje Disraeli za zbytecne. Ta byla v Canhradě fakticky rychle vyřešepa. I hrabě Nessel
rode ve �elr�i raném �tadiu těchto jednání vyjádřil své překvapení
a u�pokoJeru a vyslovil uznání nad smířlivostí a ochotou Francie.Jenze i:usko po celou tu dobu stahovalo vojska k tureckým hranicím
� hrabe Nesselrode po celou tu dobu říkal lordu Clarendonovi že Jeho vláda, žá�á rovnocennou náhradu za výsady, které ztr;tila pravoslavna cirkev v Jeruzalémě, přičemž ovšem v řešení této 

?táz�y jeho vlf�ě n��do nebránil. V té době se už dokonce objevilyi zmmky o m1S1 kruzete Menšikova, jak vyplývá z různých depeší
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sira Hamiltona Seymoura. Lord John Russell zde prohlásil onehdy 
večer, že se hrabě Nesselrode choval věrolomně. Na druhé straně 
lord John Russell sám přiznal, že hrabě Nesselrode neustále připo
mínal, že jeho imperátorský vládce bude žádat náhrady pro pravo
slavnou církev; a pak si zase najednou stěžoval, že hrabě Nesselrode 

jim nikdy neřekl, co vlastně chce. 
„Prohnaný hrabě Nesselrode! (Smích.) Podvodná licoměrnost ru�kých 

státníků! (Smích.) Jak to; že se urozený lord nemohl dovědět, co potřebo:val? 
Nač seděl sir Hamilton Seymour v Petrohradě, ne-li proto, aby se zeptal na to, 
co bylo třeba vědět?" 

Jestliže hrabě Nesselrode .urozenému lordovi neřekl, co chce, 
pak to bylo proto, že si urozený lord nikdy netroufal se na to zept�t. 
Zeptat se kategoricky petrohradského kabinetu bylo v tomto stadm 
jednání povinností vyslanců. A jestliže ruská vláda nemohla říci, 
co chce, bylo na čase prohlásit, že přátelské služby britské vlády 
v Paříži a Cařihradě končí. Když lord John Russell odešel z úřadu 

a byl vystřídán lordem Clarendonem, ovzduší diplomatických 
jednání se změnilo ve prospěch Ruska. Když se stal ministrem za
hraničních věcí lord Clarendon, musel sestavit instrukce pro lorda 

Stratforda de Redcliffe, královnina vyslance, který odjížděl na své 
působiště. Nuže, jaké byly tyto instrukce? Ve chvíli, kdy bylo Tu
recko v krajní nouzi, ve velmi ožehavé situaci, dostává se mu po
naučení o tom, jaké reformy má provést v oblasti vnitřní správy 
a obchodu. Sděluje se mu, že chování Porty se musí vyznačovat 
naprostou umírněností a obezřetností, čili že musí vyhovovat poža
davkům Ruska. Přitom se anglická vláda ani teď výslovně nezeptala, 
co vlastně Rusko zamýšlí. Kníže Menšikov přijel do Cařihradu. 
Lord Clarendon, který dostal velmi znepokojivé dopisy od plukov
níka Rose a varovné depeše od sira H. Seymoura, odsoudil v listu 

lordu Cowleymu, britskému vyslanci v Paříži, rozkaz plukovníka Ro
se, jímž byla povolána britská flotila, vyjádřil politování nad rozk�
zem k odplutí do řeckých vod, který byl dán francouzskému admi
rálovi, ráčil Francii povýšeně poučit, ,,že politika podezřívání není 
ani moudrá, ani bezpečná", a prohlásil, že plně spoléhá na slav
nostní ujištění ruského cara, že chce tureckou říši zachovat. Nato 

píše lord Clarendon svému vyslanci v Cařihradě, že je hluboce 
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přesvědčen, že „ať už jsou cíle mise knížete Menšikova jakékoli, 
neohrozí autoritu sultánovu ani celistvost jeho držav". Nejen to! 
Lord Clarendon si pospíšil obvinit jediného spojence, který Anglii 
v Evropě zůstal, a prohlásil, že má-li Anglie nyní na Východě nějaké 
potíže, zavinilo je stanovisko, které před nějakou dobou zaujala 
Francie v otázce svatých míst. V souvislosti s tím blahopřál hrabě 
Nesselrode lordu Aberdeenovi k „beau róle"* (v Modré knize pře
loženo jako „významná úloha"), kterou sehrál tím, že nechal 
Francii „isolée"**. 1. dubna informoval plukovník Rose anglickou 
veřejnost o tajné konvenci, kterou Rusko žádalo od Turecka. Za 
pouhých deset dní nato přijel do Cařihradu lord Stratford a po
tvrdil všechno, co psal plukovník Rose. Po tom všem píše 16. května 
lord Clarendon siru H. Seymourovi: 

,, Vysvětlení, jež podal ruský car," - toto vysvětlení není v Modrých kni
hách - ,,nám dovoluje nesdílet, naopak ignorovat obavy, které celkem pocho
pitelně vyvolal v celé Evropě postup knížete Menšikova spolu s vojenskými pří

pravami v jižním Rusku." 

Nato mohl hrabě Nesselrode 20. června bez rozpaků oznámit 
lordu Clarendonovi, že Rusko obsadilo podunajská knížectví. 
V tomto dokumentu hrabě Nesselrode oznamuje, že 

„imperátor zamýšlí ponechat provincie obsazeny jako zástavu, dokud se 
mu nedostane zadostiučinění; při tomto postupu zůstává věrný prohlášením 
daným anglické vládě; když informoval londýnský kabinet o vojenských přípra
vách, prováděných zároveň se zahájením jednání, neskrýval, že může nastat 

doba, kdy bude nucen dovolávat se pomoci Anglie, vyslovil uznání anglické 
vládě za její přátelské záměry, jež na rozdíl od Francie projevila, a všechnu vinu 

za následující neúspěchy knížete Menšikova svaloval na lorda Stratforda." 

Po tom všem píše lord Clarendon 4. července oběžník, v němž 
znovu vyslovuje víru v spravedlivost a umírněnost imperátora a 
odvolává se na opětovné carovo ujištění, že bude respektovat celist
vost turecké říše. A 18. července píše lordu Stratfordovi: 

„Kdyby se Francie a Anglie vážně vložily do díla, jistě by dokázaly zlomit 
silu Ruska, ale není vyloučeno, že Turecko by mezitím bylo nenávratně zni

čeno, a proto jedinou schůdnou cestou je mírové vyjednávání." 

* - šlechetné úloze. (Pozn. red.)
** - izolovanou. (Pozn. red.) 
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Jakže? Platil-li tento argument tehdy, musí platit i dnes. 
Buďto vláda projevila důvěřivost takového stupně, že to hraničí 
s trestuhodnou lehkověrností, anebo Rusko tajně podporovala. 
Příčinou války je způsob,jímž vláda Jejího Veličenstva vedla jednání 
v posledních sedmi měsících. Jestliže tak jednala z lehkověrnosti, 
potom Rusko svýrri věrolomným chováním zřejmě urychlilo srážku, 
která bude patrně nevyhnutelná a zajistí nezávislost Evropy, bez
pečnost Anglie a budoucnost civilizace. Jestliže tak anglická vláda 
jednala, protože potají Rusku nadržovala, bude to zbabělá válka, 
váhavá a bezvýsledná, lépe řečeno přinese právě ten výsledek, 
který byl původně zamýšlen. 25. dubna učinil lord Clarendon 
v Horní sněmovně nepravdivé prohlášení, že Menšikov je pověřen 
urovnat spor o svatá místa, ačkoli věděl, že jeho poslání je právě 
opačné. Pan Disraeli pak stručně vylíčil historii vídeňské nóty, aby 
ukázal, že buď byla vláda naprosto omezená, nebo tajně podporo
vala petrohradský dvůr. Pak přešel k třetímu období, období pře
stávky mezi neúspěchem vídeňské nóty a bitvou u Sinopu. V této 
době mluvil ministr financí pan Gladstone na veřejném projevu 
0 Turecku velmi pohrdlivým tónem. A stejně psaly i polooficiální 
noviny.Jen energie Turků samých změnila názor na Turecko a jeho 
vyhlídky a způsobila, že i vláda o něm začala mluvit jinak. Ale sotva 
došlo k bitvě u Oltenitsy, začala se znovu uplatňovat politika lehko
věrnosti nebo tajného nadržování. Avšak masakr u Sinopu zase 
vyvolal sympatie pro Turky. Flotily dostaly rozkaz vplout do Čer
ného moře. Ale co udělaly? Vrátily se do Bosporu! Pokud jde o bu
doucnost, lord John Russell vylíčil podmínky anglo-francouzského 
spojenectví velmi mlhavě. Pan Disraeli varuje, aby se nesměšovalo 
zachování rovnováhy v Evropě se zachováním dnešního územního 
rozdělení. Na docenění této pravdy závisí především budoucnost 
Itálie. 

Po skvělém projevu pana Disraeliho,jejž jsem samozřejmě uvedl 
jen v hrubých rysech, vystoupil lord Palmerston a utrpěl úplné 
fiasko. Opakoval část projevu, který pronesl na závěr posledního 
zasedání, velmi nepřesvědčivě hájil politiku vlády a úzkostlivě dbal, 
aby mu neuklouzlo jediné slůvko, z něhož by se sněmovna mohla 
dovědět něco nového. 
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Na návrh sira]. Grahama byly pak bez diskuse přijaty některé 
pozměňovací návrhy k rozpočtu válečného námořnictva. 

Nejzajímavějším rysem těchto rušných debat je konec konců 
to, že se sněmovně vůbec nepodařilo přimět vládu, ani aby for
málně vypověděla válku Rusku, ani aby vysvětlila cíle, pro které 
má Anglie vstoupit do války. Sněmovna a veřejnost se nedověděly 
nic víc, než co už věděly. Nedostaly naprosto žádnou novou in
formaci. 

Napsal K. Marx 21. února 1854 
Otištěno v „New-rork Daily Tribune", 
čís. 4022 z 9. bfezna 1854 

Podpis: Karel M arx  

Podle textu novin 
Přeloženo z angličtiny 

K. MARX

*PARLAMENTNI DEBATY Z 22. ÚNORA.

DEPEŠE PO ZZA DI BORGO. 

POLITIKA ZÁPAD NICH ST ÁTŮ 

Londýn, v pátek 24. února 1854 

Všechny noviny jsou zamořeny spoustou pustých výmyslů 
o tom, jak se Kossuth „chystá do války" a jaké „kroky" pravdě
podobně podnikne. Od jednoho polského důstojníka, který jede do
Cařihradu a radil se o tom s bývalým guvernérem, jsem se však
náhodou dověděl, že mu Kossuth domlouval, aby neodjížděl
z Londýna, a nevyjádřil se nijak příznivě o účasti maďarských
a polských důstojníků v nynější turecké válce, protože prý tito
důstojníci musí buď vstoupit do služeb Czartoryského, anebo se
zříci křesťanské víry. To první se nesrovnává s Kossuthovým poli
tickým přesvědčením a to druhé s jeho zásadami.

Dojem, kterým zapůsobilo mistrovské expozé pana Disraeliho 
o vládní politice, byl tak hluboký, že „vláda všech talentů" pova
žovala za nutné učinit dodatečně pokus zastřít tento dojem malou
komedií, která se odehrála mezi vládou a panem Humem na stře
dečním dopoledním zasedání Dolní sněmovny. Lord Palmerston
ukončil svou nemastnou neslanou odpověď na epigramatickou alter
nativu pana Disraeliho - buď trestuhodná „lehkověrnost", nebo
zrádné „nadržování" - tím, že se proti odsudku opozice odvolal
k nestrannému posouzení celé země; a pan Hume byl vybrán, aby
odpověděl jménem celé země, jako byl truhlář Švihlík vybrán, aby
sehrál roli lva v „nejukrutnější smrti Pyrama a Thisby"*. Po celou
dobu své parlamentní kariéry se pan Hume snažil, aby opozice byla

* Shakespeare, ,,Sen n'!ci svatojánské", 1. jednání, 2. výstup. (Pozn. red.)
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přijatelná, podával pozměňovací návrhy, které pak zase odvolával 
- tvořil vskutku takzvanou nezávislou opozici, zadní voj každé
whigovské vlády, který vždy spolehlivě přispěchal na pomoc, jak
mile se u oficiálních představitelů strany začaly projevovat příznaky
kolísání. Hume je pravý velký parlamentní „hasič". Není jen nej
starším členem parlamentu, je přitom i nezávislým poslancem, a je
nejen nezávislý, ale i rádikál, a je nejen radikál, ale je to i proslulý
a neúprosný Cerberus státního měšce, jehož posláním je umož
ňovat, aby nepozorovaně unikaly libry, zatímco se handrkuje
o zlomky farthingu.

Poprvé za celou dobu, co je v parlamentě, jak sám zdůraznil, 
si bere pan Hume slovo nikoli proto, aby rozpočet zamítl, nýbrž 
aby s ním vyjádřil svůj souhlas. Tato pozoruhodná skutečnost, jak 
pan Hume neopomněl poznamenat, je nezvratným důkazem, že 
vláda se neodvolala nadarmo k zdravému rozumu celé země proti 
nespravedlivým pomluvám opozice; byla slavnostně zproštěna 
obvinění z lehkověrnosti i z nadržování. Jeho argumentace byla 
charakteristická. Aby zachránil vládu před alternativou: buď lehko
věrnost, nebo nadržování, dokazoval lehkověrnost ministrů při 
jejich jednání s Ruskem. Pochopil tedy pravý smysl výzvy lorda 
Palmerstona. Vláda si nepřála nic jiného, než aby byla zproštěna 
obvinění z vědomé zrady. Co se týče lehkověrnosti, což neprohlásil 
už skvělý sir James Graham, že „ušlechtilá mysl nerada podezírá"? 
Protože to; že hrozí válka, zavinili ministři svými diplomatickými 
chybami, je to bezesporu jejich válka, a podle pana Huma není 
proto nikdo povolanější úspěšně ji vést než právě oni. Už to, jak 
poměrně malé jsou předpokládané výdaje na válku, je podle pana 
Huma nejpřesvědčivějším důkazem velikos_ti zamýšlené války. 
Lord Palmerston samozřejmě vyslovil panu Humovi dík za úsudek, 
který pronesl jménem celé země, a na oplátku poctil posluchačstvo 
svým názorem na státní dokumenty. Podle jeho mínění se doku
menty nemají předkládat sněmovně a veřejnosti, dokud nejsou 
události tak zamotané, že uveřejnění už nemá žádnou cenu. To je 
celá moudrost, na kterou se koaliční vláda zmohla s křížkem po 
funuse a po zralé úvaze. Její vůdce lord Palmerston měl za úkol 
nejen oslabit dojem, který vyvolal projev jejího odpůrce, ale také 
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oslabit účinek sv�ho vlastního teatrálního odvolání od sněmovny 
k celé zemi. 

V úterý večer se zeptal pan Horsfall, poslanec za Liverpool: 

„Jsou smlouvy s cizími národy nebo kroky, které se chystá vláda Jejího 
Veličenstva podniknout v případě války, skutečně takové, aby zabránily kaper
ským lodím* vyzbrojovat se v neutrálních přístavech proti anglické flotile?" 

Lord Palmerston odpověděl: 

„Vážený gentleman a sněmovn,;1. musí chápat, že to je otázka, na ktero1,1 
v současné situaci nelze dát jasnou odpověď." 

„Morning Post"74, Palmerstonův soukromý moniteur**, cituje 
odpověď svého pána a poznamenává: 

„ Urozený lor.� nemohl dát jinou odpověď ( ať už jsou informace vlády v této 
věci jakékoli), nechtěl-li se pustit do diskuse o velmi ožehavém a nesnadném pro
blému, který je možni v přítomné době předmětem jednání. Má-li být tato 
otázka uspokojivě vyřešena, je nutné spoléhat na přirozený cit pro spravedlnost 
u mocností, které si I).epřejí obnovit v našem civilizovaném věku systém legálního
pirátství."

Palmerstonův orgán na jedné straně prohlašuje, že „nesnadný 
problé:m" je předmětem dosud neukončených jednání, a na druhé 
straně hlásá nutnost spoléhat u zainteresovaných mocností na „při
rozený cit_ pro spravedlnost". Nebyla-li ona tak vychvalovaná 
smlouva o neutralitě mezi Dánskem a Švédskem diktována petro
µradským kabinetem, pak ovšem měla obsahovat zákaz, že v přísta
vech těchto zemí nesmějí být vyzbrojovány kaperské lodi. Ve skuteč
nosti se celá tato věc může týkat jedině Spojených států amerických, 
protože Baltské moře bude okupováno anglickými řadovými bitev
ními loďmi a Holandsko, Belgie, Španělsko, Portugalsko a italské 
přístavy ve Středozemním moři jsou zcela v rukou Anglie a Francie. 
Jakou Mohu však mohou podle mínění petrohradského kabinetu 
hrát Spojené státy v případě, že turecká válka povede k válce mezi 
Anglií a Ruskem? Na tuto otázku můžeme dát autentickou odpo
věď na základě jedné depeše, kterou poslal Pozzo di Borgo na pod-

* Kaperské lodi jsou soukromé lodi zařízené za války k zajímání cizích
lodí. (Pozn. čes. red.) 
. . ** ,,Moniteur" byl tehdejší francouzský vládnf list; zde ve smyslu: sou
kromý orgá_n yládI).íhQ činitele, { Pozn. čes. _red.) 
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zim 1825 hraběti Nesselrodovi.76 V té době se Rusko rozhodlo, že
vpadne do Turecka. Stejně jako nyní zamýšlelo začít tím, že by bez
boje obsadilo podunajská knížectví.

,,Bude-li přijat tento plán," praví Pozzo di Borgo, ,,bylo by záhodné za
hájit jednání s Portou ve zcela umírněném tónu a ujistit ji, že netouží-li vrhnout 
se do války, car je ochoten vyřešit tyto spory smírnou cestou." 

Pozzo di Borgo dále vypočítává všechna opatření, která by
bylo třeba učinit, a pak pokračuje:

„Bylo by radno informovat o všech těchto akcích Spojené stáry americké na důkaz 
toho, jak velice si carský kabinet váží této země a jakou důležitost pfikládá tomu, aby infor
moval americké vefejné mínění a získal jeho podporu." 

Pro případ, že by se Anglie postavila na stranu Turecka a vál
čila by s Ruskem, Pozzo di Borgo poznamenává:

' 

„Zablokovala by" (Anglie) ,,naše přístavy a uplatňovala by svá domnělá námofní
práva vůli neutrálům. To by si Spojené stáry nedaly líbit! Vedlo by to k těžkým neshodám 
a nebezpelným situacím." 

Jak správně poznamenává ruský historik Karamzin, ,,v naší"
(ruské) ,,zahraniční politice se nic nemění"76, takže máme právo
předpokládat, že nyní, a možná už od února 1853, Rusko „informo
valo Spojené státy o všech svých akcích" a všemožně se snažilo 

uchlácholit washingtonský kabinet, aby zaujal aspoň neutrální
stanovisko. Zároveň - v případě války s Anglií - spoléhá na even
tuální spory o „námořních právech neutrálů", které by vyvolaly
„těžké neshody a nebezpečné situace" a zatáhly by Spojené státy
do víceméně otevřeného spojenectví s Petrohradem.

Když už cituji nejproslulejší depeši Pozza dí Borgo, uvedu
také místo týkající se Rakouska, jehož obsah ani po událostech,
k nimž od roku 1825 došlo v Haliči, Itálii a Uhrách, neztratil nic
na své aktuálnosti.

„Naše politika," praví Pozzo, ,,vyžaduje, abychom vůči tomuto státu 
zaujali výhrůžný postoj a svými přípravami jej přesvědčili, že podnikne-li něco 
proti nám, rozpoutá se nad jeho hlavou bouře, jakou ještě nezažil. Kníže Metternich 
má na vybranou: buď prohlásí, že náš vstup do podunajských knížectví je opa
tření, které Turecko samo vyprovokovalo, anebo může podle vlastního uvážení 
vpadnout do jiných provincií osmanské říše. V prvním případě to znamená, že jsme 
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zajedno, v druhém, že se dohodneme. Jediné, čeho je nutné se obávat, je otevřen�

vystoupení proti nám. Je-li kníže Metternich moudrý, ":)'hne se vále�; sá�e-h

k , 'lnym' akcím bude potrestán. Jde-li o vládu, která Je v takové s1tuac1 Jako 
nas1 , • • b · , · d 

rakouská, najde takový kabinet, jako je náš, v případe potre y t1s1c a Je en

způsob, jak neshody odstranit." 

Bombastická řeč lorda Johna*, halasné řeči o anglické cti,
projevy hlubokého mravního rozhoř�ení ��� ��s�ou věrolomností,
vidina anglických plovoucích batern pr?JizdeJi�ic� se pod h�ad:
bami Sevastopolu a Kronštadtu, řinčeni zbranemi a ostentatlvm
naloďování vojska, všechny tyto dramatické výjevy zc�la _z�á�y
mínění veřejnosti a zastřely jí zrak mlhou, jež jí nedovoluJe vide� mc
jiného než vlastní iluze. A může být větší iluze, než myslet s� po 

všech těch odhaleních v Modrých knihách, že tato vláda se naJed
nou změnila nejen ve vládu schopnou vést v�lku, ale ve. vládu,
která by mohla vést nějakou jinou válku P.�otl Rusk� n«:,z v�lku
naoko, válku vedenou přímo v zájmu �epntele, p�otl nemu,z s_�
zdánlivě vede? Všimněme si okolnosti, za kterych probihaJi 

válečné přípravy. , 
Rusku nebyla formálně vypovězena válka. Vlád":, nem _s to 

otevřeně prohlásit, jaké cíle touto válkou sleduje. � aloďuJi , se vo}sk�,
a přitom není jasné, kam mají být dopravena. Pre,dpokl��-�ne vr,
daje jsou na velkou válku příliš malé a na malou valku pnhs velke.
Koaliční vláda, která je už proslulá tím, jak důmysln� dovede VY,,:

nalézat záminky aby nemusela dodržovat své neJslavnostněJsi 

sliby, a jak si dov�de vymýšlet důvody, aby °;ohfa_o�á��t nejna
léhavější reformy, se najednou v záchvatu svedonntostl citi ;ázána 

splnit, co slíbila jen tak m�moch�d�m, a �eště �c p�ohlubuJe váž
nou krizi tím, že z ničeho mc oblazuJe zemi novym navrhem zákona 

0 reformě který i podle mínění nejhorlivějších zastánců reformy
přichází z�ela nevhod, který nebyl vynucen žá�ným, tlakem

0 

z�enčí
a je na všech stranách přijímán s krajní lhosteJnosti a neduver.o�.
Co může mít přitom za lubem jiného než odvést pozornost vereJ
nosti od zahraniční politiky tím, že dá na přetřes otázku, která byla

vždy středem zájmu uvnitř země? . • . . , , Snahy zmást veřejnost pokud Jde o pomer Anghe k cizim sta-

• - tj. Johna Russella. (Pozn. red.)
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tům jsou očividné. Nebyla dosud uzavřena závazná smlouva 
s Francií, ale je tu náhrada v podobě „výměny nót". Takové nóty 
byly �v�em ':·mě

n_,
ěny už roku 1839 s kabinetem Ludvíka Filipa 

a na JeJ1ch zaklade mělo spojenecké loďstvo vplout do Dardanel 
a zabránit Rusku, aby samo nebo spolu s jinými státy zasahovalo 
d� vý�h�dních zále�ito�tí. A co t�hdy z této výměny nót vzešlo, 
vs1chm v1me - svata aliance proti Francii a smlouva O Dardane-
l' h 77 u v, áv . ac . . . pnmnost a v znost anglo-francouzského spojenectví
�lustruJe Jed�a příhoda na včerejším zasedání Dolní sněmovny. Jak 
Jste se mohh dočíst v „Moniteuru", Bonaparte hrozí řeckým po
vstalcům a poslal příslušný protest vládě krále Oty. Když se sir 
J. Walsh dotázal na tuto věc vlády, lord John Russell prohlásil, že

, :,mu n�ní nic známo o dohodě mezi francouzskou a anglickou vládou ve 

zmmené věci a neměl dosud možnost informovat se o této záležitosti u ministra 
zahraničních věd. Má však dojem, že francouzská vláda žádný takový protest 
neposlala, rozhodně ne se souhlasem či v dorozumění s britskou vládou." 

Jestliže britská vláda zamýšlí skutečně válčit s Ruskem proč se 
tak úzkostlivě vyhýbá mezinárodně běžným formám v;,;ovězení 
války? Jestliže zamýšlí uzavřít skutečné spojenectví s Fra�cií proč 
se tak �orlivě střeží použít obvyklé formy mezinárodních aliancí? 
Pokud Jde o německé mocnosti, sir James Graham prohlašuje že 
uzavřely alianci s Anglií, a lord John Russell téhož večera �rdí 
?ravý opak, totiž �e vztahy k těmto mocnostem jsou fakticky stejné, 
Jako byly na začatku komplikací na Východě. Ministři tvrdí že 
právě nyní hodlají vyřešit poměr k Turecku a předložit návrh na 
uzavření smlouvy s ním. Smlouvu s Tureckem zatím neuzavřeli 
ale naloďují vojsko, které má obsadit Cařihrad. Proto nás nemůž; 
udivovat, .dovídáme-li se z jednoho dopisu z Cařihradu že Porta 
poslala tajného zmocněnce z Vídně do Petrohradu, aby carovi 
nabídl separátní dohodu. 

• ",�d!ž se t�ď Turci přesvědčili o záludnosti a hlouposti svých domnělých
�ráte!, p1se dop�ovatel, ,,bylo by od nich docela rozumné, kdyby se pomstili 
tim:,ze by uzavreli �o�odu s chytrým nepřítelem. Podmínky smlouvy, kterou se 

�naz1 Turecku_ vnutit Jeho domnělí přátelé, jsou desetkrát zhoubnější než po-
zadavky Menš1kovovy." 

Co asi mají podnikat naloďované jednotky - alespoň podle 
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představ anglické vlády - se dá soudit z toho, co dělaly a v této 
chvíli dělají spojené flotily. Dvacet dnů potom, co vpluly do Čer
ného moře, se vracejí do Bosporu. Dostali jsme zprávu, že několik 
dní předtím 

ministři Porty museli na základě protestů britského vyslance uvěznit 

redak:ora řeckého listu ,Télégraphe du Bosphore', protože ve svých novinách 
napsal, že anglická a francouzská flotila se brzy vrátí z Černého moře do Bosporu. 
Redaktor listu ,Journal du Constantinople' byl zmocněn prohlásit, že obě flotily 
zůstanou v Černém moři." 

Ruský admirál na důkaz vděčnosti za upozor:nění, které dostal 
od britského a francouzského admirála·, vyslal 19. února dva par
níky, aby ostřelovaly Turky v Šefkatilu; ruské parníky rovněž 
křižují na dohled od Trapezuntu, zatímco ze spojené eskadry je 
v Černém moři všehovšudy jeden anglický a jeden francouzský 
parník u Sevastopolu; zkrátka : Sinop a ostřelování Šefkatilu rus
kými parníky jsou jediné hrdinské činy, jimiž se spojené eskadry 
mohou pochlubit. Spor mezi vyslanci .a admirály, který vedl k úpl
nému přerušení veškerých styků- lord Stratford de Redcliffe odmítl 
přijmout admirála Dundase a Baraguay d'Hilliers nepozval na svůj 
oficiální ples francouzského admirála a jeho důstojníky - tento 
spor nemá tak velký význam, neboť diplomatičtí čachráři, kteří 
se cítí kompromitováni uveřejněním svých depeší v Londýně 
a Paříži, se budou všemožně snažit, aby obnovili svou ztracenou 
reputaci, ať to stojí kolik chce lodí i posádek. 

Ale vážné je na té věci to, že oficiální instrukce dané vyslancům 
byly zrušeny řadou tajných instrukcí, které dostali admirálové, a že 
admirálové fakticky nejsou s to plnit instrukce, které si navzájem 
odporují - jak by také mohly být jiné, když nepředcházelo vypo
vězení války? Na jedné straně mají rozkaz napadat ruské lodi v Čer
ném moři a donutit je, aby se stáhly do Sevastopolu, a na druhé 
straně se jim nařizuje; aby se omezili jen na obranu. A konečně, 
jde-li o to vážně vést válku, jak mohl britský vyslanec v Cařihradě 
považovat za významné vítězství, když se mu podařilo vytlačit 
z místa ministra války Mehmeda Ali pašu, vůdce válečné strany 
v turecké vládě, a nahradit jej „mírotvůrcem" Rizou pašou, zatímco 
Mehmed paša, stvůr� Rešida paši, byl pověřen funkcí velkoadmirála? 
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. V:šimněte si ještě jedné velmi důležité okolnosti. K nalodění bntskych a francouzských vojsk došlo teprve když do L d ' · p v,v d vl , , on yna ,
a anze os a zprava o tom, že v Albánii vypuklo povstání řeckého obyv:telstva a rozšířilo se do Thesálie a Makedonie.78 Jak dokazujídep�se l,orda �ussella, Clarendona a lorda Stratforda de Redcliffe,anghck� kabmet . od začátku na toto povstání netrpělivě čekal.�oskytuJe mu totiž výbornou příležitost vmísit se mezi sultána aJeho křesťanské poddané pod záminkou zprostředkování mezi R a _Turky. Od chvíle, kdy se katolíci vloží do záležitostí Řeků (u���vam tu tohoto slova výhradně v náboženském smyslu*) lze s jist _tou počítat, že dojde k dohodě mezi 11 milióny obyvatel �vropskéioT�recka a carem, k�erý se pak skutečně ukáže jako jejich nábožensk� pr�t;kt�r. �e�1 mu,slimy a jejich pravoslavnými poddanýmin_eJsou zadne nabozenske spory, zato lze říci, že náboženská nenávist k<: katolík�� je jediné společné pouto mezi různými národ.:nostrm, které ZIJI v Turecku a hlásí se k pravoslavnému vyznání.V tomto ?hledu se nic nezměnilo od doby, kdy Mehmed II. obléhalKonstantmo�?vl· a kdy �e:ký admirál Lucas Notaras, nejvlivnější mužv byzantské ns1, vereJne prohlásil, že by mu bylo. milejší dožít se v hlav�ím městě vítězství tureckého turbanu než římského klobouku, zatimco na druhé straně šlo od úst k ústům uherské proroctv; že křesťané budou šťastni teprve tehdy, až budou vyhubeni prokle:!pravoslavní kacíři a Konstantinopol rozbořen Turky Ka

v
d

, , hl, d , , . ,z y zasa zapa m�h _mocnosti do sporu mezi sultánem a jeho pravoslavnými p�ddanym1 nezbytně poslouží carovým plánům. K podobnémuvysledku b;9 
vedlo, _kdyby si Rakousko vzpomnělo, jako to udělalo roku 1791, obsadit Srbsko pod záminkou, že musí ruské straně,v tomto knížectví zkřížit její zrádné plány. Ještě bych rád d d I v L d , v v,

k
, v .- o a , ze v �n yne se n a, �e povstání v Epiru · podporovali a přidali sek __ nemu Ř,e�ové z Janských ostrovů, a anglické úřady jim v tomn�Jak �ebra�Ily. ,Také „Times", orgán koaliční vlády, psaly v sobotrum č�sle o re�kem povstání jako o velmi příznivé události. Ja osobne naprosto nepochybuji,. že za těmito halasnými váleč-

* V originálu „Greeks" - což znamená ,,Řekové"(Pozn. red.) ,,pravoslavní". 
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nými přípravami koaliční vlády číhá zrada. Bonaparte to samo
zřejmě myslí s válkou naprosto vážně. Nemá na vybranou: bud 
revoluci doma, nebo válku v cizině. Nemůže už dál spojovat, jako 
to dělal dosud, krutý despotismus Napoleona I. s prodejnou míro
vou politikou Ludvíka Filipa. Musí už přestat posílat :r;iové a nové 
transporty vězňů do Cayenne, jestliže nemůže současně poslat 
francouzské armády za hranice. Ale rozpor mezi otevřeně přizná
vanými záměry Bonapartovými a tajnými plány anglické koaliční 
vlády může celou záležitost jedině ještě víc zkomplikovat. Z toho 
všeho naprosto nevyvozuji, že k válce nedojde, nýbrž naopak, že 

válka dosáhne tak strašných rozměrů a bude mít tak revoluční 
charakter, že se o tom lidičkám z koaliční vlády ani nesní. Právě 
vinou jejich věrolomnosti přeroste místní konflikt v celoevropský 
požár. 

Ale i kdyby britská vláda byla tak upřímná, jako je falešná, 
její intervence by stejně jen urychlila pád osmanské říše. Anglie 

nemůže zasáhnout, aniž si od Porty vyžádá záruky pro její křesťan
ské poddané, a tyto záruky na ní nemůže vynutit, aniž ji zažene do 
záhuby. I cařihradský dopisovatel, kterého jsem právě citoval a 

který otevřeně straní Turkům, musí přiznat, že 

„návrh západních mocností, aby všichni poddaní Porty byli občansky 
i nábožensky zcela zrovnoprávněni, by vedl okamžitě k anarchii, vnitřním roz
brojům a nakonec k rychlému rozpadu říše". 

Napsal K. Marx 24. února 1854 
Otištěno v „New-York Daily Tribune", 
čís. 4025 z 13. března 1854 
Podpis: Kar e l  Mar x  

Podle textu novin 
Přeloženo z angličtiny 
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BANKROT RAKOUSKA

:,řestože hrozí �álka a přestože zoufale potřebují peníze, nepodanlo se dosud am francouzské, ani rakouské vládě posílit nervusb�ll�80
, totiž finance. Přes lukulské hody pořádané francouzskýmm1mstrem financí pro bohaté nájemce daní, představitele CréditMobilier81 a čelné pařížské bankéře, zůstávají tito kapitalisté neoblomní a setrvávají u . onoho rozšafného vlastenectví, které vydělává �a státu, kde může, a přitom se ještě na účet státu odškodňujeza sve soukromé ztráty. A tak podmínky zamýšlené francouzsképůjčky ve v_ýši 200 miliónů franků stále ještě nejsou dojednány.. Pokud Jde o Rakousko, není pochyby, že jedním z hlavníchmotivů, proč projevuje tak přátelské city k západním velmocem je naděje, že tím znovu získá důvěru finančníků a vybředne z;svých finančních potíží. A vskutku, vládní orgán ve Vídni se sotva několika slovy zmínil o rakouské neutralitě a dobré shodě s Francií a už překvapil veřejnost sdělením, že se uvažuje o prodeji značnéčásti � miliónů_ akrů korunních statků, a finančním reskriptemz 23. unora 1854, podle kterého mají být všechny státovky v hodnotě 150 miliónů zlatých, jež jsou nyní v oběhu s nuceným kursem převedeny na Národní banku a postupně vyměněny za bankovky;po skončení této výměny mají být všechny papírové peníze vydanéstátní pokladnou staženy z oběhu a státovky s nuceným kursemuž napříště nemají být vydává�y. Při této výměně vystupuje císařs�á vlá ,da vůči ba�ce jako ručitel za papírové peníze, které na niprevád1, a zavazuje se uhradit výdaje spojené s touto výměnou·takt� vzni�Ý, d:uh sli,buje �mořovat ročními anuitami ve výši nej�méne 10 rmlionu zlatych, a Jako záruku pravidelného placení ·tě�hto
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anuit poskytuje výnos z cel ; přitom se zavazuje platit bance v kovo
vých penězích úměrně tomu, kolik sama vybere v kovu na clech. 
Zároveň se vláda zavazuje všemožně podporovat banku, aby mohla

plnit své závazky a co nejdřív obno�t výpl�ty� kovových penězíc�. 
Na druhé straně, aby banka umožmla maJitelum, ban�ovek vym�
ňovat tyto papírové peníze po libosti za cenné papi:)', s u,ro�� vyp!a-

, · v kovovy' ch penězích, přistoupí k vydávam zurocitelnychcenyrm , , dl h dluhopisů, které by se po všech stránkách vyrovnaly statm°; u o-
pisům či obligacím. Vláda rovněž stáhne takzvané výkupm a zálo-
hové papírové peníze a vyjme je úplně z oběhu. v • 

Konverze státovek s nuceným kursem v nesmemtelne bankovky 
ovšem ani :O:ezmenší jejich množství, ani nezvýší jejich hodnotu, 
jenom zjednoduší denominace vydaných papírových pe�ěz. Pro
tože stát má k dispozici tytéž prostředky, které postupuje bance 
k výkupu papírových peněz, byl by jich klid�ě :11ohl použít sá�, 
kdyby si nebyl plně vědom, že nedův�ra ve stat Je �ak h�ubok�, ze

úvěr nelze obnovit jinak než s pomoci banky, ktera nem ve v!�st
nictví státu. Závislost císaře na vídeňských židovských bankench 
roste tedy úměrně s tím, jak se jeho vláda militarizuje. V le�nu 
1852 jim zastavil solivarny v Gmundenu, Aussee a Hallei�u . 
V únoru 1854 dostali zástavní právo na výnos z cel z celé monarchie. 
Banka se krok za krokem stává skutečným vlastníkem říše a vláda 

zůstává vlastníkem jen podle jména. Čím zatvrzeleji se _Rakousko
brání přiznat buržoazii účast na J?�litic�é moci, tím ;fc Je teď nu
ceno podrobovat se naprosté zvůli Jedne frakce této tndy- banké
řům· půjčujícím peníze. 

Dekret jehož hlavní obsah jsme tu uvedli, maskuje pokus 
0 novou půjčku zdánlivou výhodou poskytovanou majitelů1;1 ban
kovek tím, že tyto bankovky vyměňuje za cenn�papi1:7 s uroke� 
vypláceným v kovu. Roku 1852 se vláda rovn:z , zavazala pla:it 
různé menší platby a závazky v kovových penezich, ale protoze 
daně dostávala výhradně ve státovkách nebo v bankovkách, musel� 
si vypůjčit 35 miliónů zlatých v Londýně a ve Frankfurt�. Nove 
půjčky samozřejmě zvětšují starý �efi?i�- a vzv�tšený deficit vede 
k vydávání dalších papírovýc� pen�z, JeJ_Ivchz, p,reb

:7
tku a �nehod

nocení měly zabránit. Zdůraznovane rozhsovam vlady mezi place-
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n�m v k?v�;'Ých pe�ězích a placením v bankovkách nemůže zabráru\�.eduvere k p���rovým penězům, stejně jako zvětšení množství 

obez1va o 150 m1honů bance nijak neumožní aby pl ·1 é á k b ·1 , n1 a sv z -vaz y a o nov1 a výplaty v hotovosti. Vláda má platit b k 
, h v , h , ance v o-vovyc p�nez1c uměrně tomu, jak budou v těchto penězích la-�eny celm poplatky; je ovšem známo, že nejen venkované 

p 
ale i obyvatelé větších měst v Rakousku hromadí ko é , ' · . . vov pemze se

steJnou záhbou Jako Číňané a Indové; roku 1850 byly nastřádány celé :poklady! dokonce i v měďácích, a roku 1854 se daně platí vesmes v papirových penězích, třebaže se přitom sráží plných 17 o/c 
,Kdo �roch� zná dějiny rakouské státní pokladny, nenajde ni�

no�eh� aru ve slibech nového dekretu, ani ve finančních opatřeních k mmz se sahá. Papírové peníze byly v Rakousku poprvé d, ' 
, v M . . , vy any za cisarovny ane Terezie ke konci sedmileté války Byly t 

O d č b k k v . · o puvo n 

an ov, y s��rutelné za stříbro ve státních úřadovnách. Roku 1797fin�n�m pot1ze v s�,uvislosti � válkou s Francií přiměly vládu zrušit 

smeru�elnost za stnbro. Zat��co první emise za císařovu Marie Terezie dosáhla výše 12 miliónů zlatých, stoupla do roru 1809 celk�vá suma vydaných bankovek na 1 060 793 653 zlatých a zá�oven také dosahlo v této době vrcholu jejich znehodnocení 20 un�ra 1811 vy�ala vláda patent, podle něhož byly bankovky óplně 
stazenz z obehu a vykoupeny (odtud název výkupní peníze) v pomeru 20 : 100 za nové papírové peníze zvané Wiener Wah-
rung* Vlád hl' ·1 v · · a pro asi a, ze to JSOU pravé peníze zemev líb"l v 

m v t , v h , a s 1 a, ze 

d nozs VI ,tec to peněz nikdy nepřekročí částku nutnou k výměně 

osavadmch bankovek. Ale už v květnu 1811 klesl kurs víde
v

sk' měny" o 8 o; b 1 d, , " n e 
v . . . ;o a Y Y vy any zalohové peníze, nazývané tak roto ze se Jlffil zálohovala část daní na příštích dvanáct let Prv , p . ' ál h , h v . n1 emise � __ o o;1c penez skutečně nepřekročila 45 miliónů zlatých a na J eJIC? úhradu během 12 let byla určena každoroční suma 3 750 000 zlatych, vkter,á měla 

O 

být . získána z výnosu pozemkových daní. _Jenze valka zpu�ob1la, že byly vydávány další a další zálohovépemze, které
v
�e s kazdou novou emisí znehodnocovaly. Roku 1815dosahovalo áz10 na stříbro oproti vídeňské měnev" 400 01 1 č 

'* - vídeňská měna. (Pozn. red.) 

" 10· • ervna 
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1816 vyšel císařský patent, v němž se prohlašovalo, že stát se v bu
doucnu už nikdy neuchýlí k nesměnitelné papírové měně; papírové 

peníze, které jsou v oběhu, budou prý postupně staženy a jako zá
kladní forma oběživa budou znovu zavedeny kovové peníze. 18.
ledna 1818 byla konečně zřízena výsadní Národní banka a stát
uzavřel s touto bankou ujednání, jímž vzal na sebe povinnost vy
koupit nesměnitelné papírové peníze. Ale v červnu 1852 nacházíme 

v úředním listě zase prohlášení ministra financí, že se napříště 

rozhodně nebude sahat k nuceným půjčkám, k mimořádnému
zdanění a znehodnocování měny; rakouské papírové peníze budou
ne sice hned, ale postupně bez srážek vyměněny za kovové, zatímco
plánovaná půjčka je určena k stažení státovek a k úhradě státních
dluhů bance. Jak jalové jsou tyto sliby, dokazuje nejlépe to, že se
periodicky opakují. 

Za časů Marie Terezie byla rakouská vláda dost silná, aby mohla
sama vydávat bankovky směnitelné za kov, dokonce ještě s ážiem
vzhledem k stříbru. Roku 1818 se musel stát, chtěl-li skoupit své 

papírové peníze, uchýlit k zřízení výsadní banky, jež byla v rukou
soukromých kapitalistů, kteří tím získali výhody velmi tíživé pro

stát, ale za to bylo jejich povinností vydávat směnitelné papírové 

peníze. Roku 1854 se vláda obrací o pomoc na banku, jejíž ban
kovky byly nyní právě tak znehodnocené a nesměnitelné jako 

státovky. 
Ačkoli od roku 1815 až do roku 1846 prožívalo Rakousko ob-

dobí téměř nepřetržitého míru a vnitřního klidu, první úder po

tomto dlouhém období je zastihl zcela nepřipravené . Krakovské
povstání a nepokoje v Haliči koncem února 184682 zvýšily veřejné

výdaje o víc než 10 miliónů zlatých ve srovnání s rokem 1845.
Hlavní příčinou těchto zvýšených výdajů byly náklady na armádu:
roku 1845 činily 50 624 120 zlatých a roku 1846 se zvýšily o 7 mi
liónů zlatých, zatímco výdaje na civilní správu v provinciích vzróst
ly o 2 milióny zlatých. Obchodní krize a neúroda z roku 1847
způsobily velký pokles příjmů z daní, přičemž výdaje na armádu
vzrostly na 64 milióny zlatých, hlavně v důsledku nepokojů v Itálii.
Rozpočtový schodek činil toho roku 7 miliónů zlatých. V letech
1848-1849 přišlo Rakousko o příjmy z celých provincií a navíc ještě
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mělo výdaje s válkou v Itálii a v Uhrách. Roku 1848 činil schodek
45 miliónů, roku 1849 již 121 miliónů zlatých. Roku 1849 bylo vy
dáno za 76 miliónů tříprocentních státních pokladničních poukázek
s nuceným oběhem. Banka už dávno předtím zastavila výplaty
v kovových penězích a její bankovky prohlásila vláda za nesměni
telné. Roku 1850 činil schodek 54 milióny a hrozící válka s Pruskem
stlačila kurs papírových peněz o 60 %- Celková suma státovek
vydaných v letech 1849 až 1851 činila 219 miliónů zlatých. V roce
1852 byl schodek o 8 miliónů vyšší než roku 1848 a o 46 miliónů vyšší
než roku 1847. Roku 1851 činil rozpočet na armádu 126 miliónů
zlatých, tj. plný dvojnásobek rozpočtu z roku 1847. Roku 1852
dělaly výdaje na policii 9 miliónů zlatých, čili byly čtyřikrát tak
velké jako roku 1848. Výdaje na policii a armádu vzrostly i v roce
1853.

Avšak skutečným problémem není, jak se Rakousko dostalo
do této finanční slepé uličky, ale jak to, že ještě neudělalo zjevný
bankrot, když se až po uši topí v bankovkách a dluzích. Roku 1850
činily jeho příjmy 196 miliónů a stouply o 74 milióny proti roku
1848 a o 42 milióny proti roku 1849. Roku 1851 činily příjmy 219
miliónů zlatých a byly o 23 milióny vyšší než roku 1850. Roku 1852
dosáhly 226 miliónů, tj. byly o 6 miliónů vyšší než roku 1851. Státní
příjmy tedy neustále rostou, i když přírůstek za rok 1852 není takový,
jako byl za rok 1851, a za rok 1851 nebyl takový jako za rok 1850.

Odkud se bere tento růst příjmů? Necháme-li stranou mimo
řádné příjmy z válečných náhrad v Sardinii a z lombardsko-benát
ských konfiskací83

, vidíme, že daňová platební schopnost venkova
a výnos z pozemkové daně přeměnou rakouského rolníka v pozem
kového vlastníka vzrostly. Současně začal po zrušení patrimoniál
ních soudů plynout do státní pokladny příjem, který dřív pobírala
ze soukromého výkonu své soudní pravomoci aristokracie, a tento
druh příjmů od roku 1849 neustále vzrůstal. Dále znamenala značný
přírůstek příjmů důchodová daň, zavedená patentem z 29. října
1849. Tato daň se ukázala zvlášť výnosná v italských provinciích
Rakouska. Tak například roku 1852 činil přírůstek důchodové daně
v německých a slovanských zemích dohromady 601 000 zla
tých, kdežto v italských provinciích 639 000 zlatých. Ale to
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hlavní, co zachránilo :r:akouskou říši před zjevným bankrotem, b�lo
porobení Uher a přizpůsobení jejich daňového systému ostatmm
zemím. 

Lze říci že základem celého rakouského daňového systému
' v v 

je pozemková daň. 23. prosinée 1817 vyšel

,
císař�ký pate�t, v ne�z

císař František oznamoval své rozhodnuti zavest ve vsech svych
německých, slovanských a italských provinciích jednot�ou _ po�em
kovou daň. V jednom odstavci tohoto patentu se nanzuJe, ze se
u pozemkové daně nemají připouštět žádné výjimky "!',

o�l: osob
ních výsad majitelů statků nebo domů", a vcelku lze nci, ze tato
zásada byla dodržena. V arcivévodství rakouském byl :o�u.: 834
zaveden nový katastr, a toto arcivévodství bylo také prvm dedicno;1
zemí monarchie, kde byl uplatněn nový systém pozemkové dane.
Rakouská Lombardie měla skvělý katastr z doby Karla VI., tzv.
Censimento Milanese. Naproti tomu Ubry a Sedmihradsko ne
nesly úměrnou část pozemkové daně ani jiných �aní j��o osta

,
t�í 

říšské provincie. Podle uherské konstituce nemuseli �her��i statka1:,
jimž patřila velká většina veškeré půdy, vůbec ?la�it pnmé dv�ne,
a Uhry a Sedmihradsko neplatily dokonce am nekteré nepn�é
daně, které tížily ostatní provincie. Obyvatelstvo Uher, Sednn
hradska a Vojenské hranice84 čítalo roku 1846 celkem 14 5':9 958;
obyvatelstvo ostatních provincií monarchie 24 901 675, takz� uve
dené země by byly měly přispívat na celkový důchod sedmi osm
. náctinami. Avšak Uhry a .Sedmihradsko poskytovaly roku 1846
pouze 23 milióny, což byla jen necelá sedmina, neboť celkové
příjmy onoho roku dosahovaly 164 milióny zlatých. Uherské pro
vincie zaujímají 5855 z 12 123 německých čtverečních mil celé ra
kouské monarchie, čili polovinu území. 

Císař Josef II., jehož velkým cílem byla centra�z_ace a úp!ná
germanizace rakouské monarchie, zavedl o své vuh v Uhrach
novoty, které měly vyrovnat rozdíl mezi postavením Uher� o�tat
ních zemí. Ale to tak pobouřilo veřejné mínění v této zemi, ze se
Josef II. na sklonku svého života obával, aby se Maďaři nevzbou
řili jako se vzbouřili Nizozemci.85 

' Císařové Leopold II., František I. a Ferdinand I. se neodvá:
žili opakovat nebezpečný experiment. Tato okolnost - ustanovem
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u�ers�é konstituce, která bránila daňovému vyrovnání _ přestalapusob1t po tom, co byla s ruskou pomocí rozdrcena maďarská revoluce. Cís�ř �rantiš�k Josef, _který nepřísahal na uherskou konstitucia stal�: :1sarem rmsto :erdmanda právě proto, že na ni nepřísahal, okamz1t� zavedl v �hrach stejnou pozemkovou daň, jaká existovalav �s!a�mch korunmch zemích. Kromě toho po zrušení uherskýchvmtrmch celních hranic I. října 1850 tvořila teď rakousk' hi I , ··d v 

a monar-c � v ce mm 1 anovém ohledu jednotné území. I. března 1851 tutake byly zavedeny potravní daň a tabákovy' monopol Jen z ,v 
v, , h d , . vysem P�1�yc am v uherských provinciích činilo roku 1851 11 a ůlrmhonu zlatých a roku 1852 na 8 miliónů zlatých 

p 

. Doc�ázíme tedy k nezvratnému závěru, že �olitická i ekono-mická existence rakouské říše závisí na tom udrží-li si Uh L b d"". , 1· · , ry a om-
�r u. ztrati- i Je, bude tak dlouho oddalovaný bankrot tohotostatu nevyhnutelný. 

Napsal K. Marx 3. března 1854 
Otištěno jako úvodník 
v „New-York Daily Tribune" 
čís. 4033 z 22. března 1854 ' 

Podle textu novin 
Přeloženo z angličtiny 

í>" - - XA. MAR 

*VÁL E Č N É PLÁNY F R A N C I E

A A N G L I E. - Ř E C K É P O V S T Á N' 1. 

Š PAN Ě L S K O. - ČIN A 

Londýn, v pátek 3. března 1854 

Ve svém posledním článku jsem se zmínil, že za své jmenování 
vrchním velitelem baltské flotily vděčí sir Charles Napier tomu, že 
veřejně projevoval nedůvěru ke spojenectví s Fi:-ancií a obviňoval 
Francii, že roku 1840 Anglii podvedla, ačkoli ve skutečnosti téhdy 
právě anglická vláda kula pikle s Mikulášem proti Ludvíku Fili
povi. Měl jsem ještě dodat, že druhý, černomořský admirál sir 
Edmund Lyons, v době, kdy byl anglickým vyslancem v Řecku, 
vystupoval jako otevřený nepřítel Francie a byl z tohoto místa od
volán na zákrok lorda Stratforda de Redcliff e. Vláda se tedy při 
obsazování různých míst opravdu ze všech sil snaží, aby bylo po
staráno o co nejvíc neshod nejen mezi francouzskými a anglickými 
veliteli, ale i mezi admirály a anglickým vyslancem v Cařihradě. 

Jestliže si Bonaparte ve své trůnní řeči k poslancům sám blaho
přeje k těsnému spojenectví s Anglií, nelze v tom vidět popření, 
tím méně vyvrácení těchto faktů. Entente cordiale86 je nepochybně 
poněkud staršíhó data než obnovení císařské nálepky. Nejzajíma
vější pasáží v Bonapartově řeči nejsou ani reminiscence na vzletné 
projevy Ludvíka Filipa, ani odhalení carových ctižádostivých 
plánů, nýbrž spíše to, že se Bonaparte prohlašuje za ochránce 
Německa a zvláště Rakouska proti všem nepřátelům zvenčí 
i zevnitř. 

Sotva si západní mocnosti a Porta 5. února vyměnily v Caři-
hradě ratifikované texty smlouvy, kterou mezi sebou uzavřely 
a která obsahuje klauzuli, že Turecko neuzavře mír s Ruskem bez 
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jejich souhlasu, už zase představitelé čtyř mocností zahájili s Portoujednání o budoucí úpravě postavení křesťanů v Turecku. Skutečnýcíl těchto jednání prozrazuje tento citát ze středečních „Times":
,,Postavení některých částí turecké říše, které už dostaly na základě fer

manů a smluv úplnou vnitřní samosprávu, přičemž uznávají nadále svrchova
nost Porty, je precedens, který lze beze škody pro kteroukoli ze stran rozšířit, a je
to možná nejlepší způsob, jak vyřešit nynější postavení tureckých držav v Ev
ropě." 

Zkrátka a dobře, koaliční vláda zamýšlí zajistit celistvost turecké říše v Evropě přeměnou Bosny, Chorvatska, Hercegoviny,Bulharska, Albánie, Rumelie a Thesálie v jakási podunajská knížectví. Kdyby Porta tyto podmínky přijala, muselo by to v případě
vítězství tureckých zbraní nutně vést k občanské válce mezi Turky
samými. 

Nyní je jisté, že odhalením spiknutí ve Vidinu se jen urychlilořecké povstání, které se v Bukurešti pokládalo za hotovou věc, ještěnež začalo. Skutarský paša stahuje všechna svá vojska, aby zabránilČernohorcům spojit se s řeckými povstalci. Angla-francouzskou expedici lze pokládat, alespoň pokud jde
o nynější úmysly britské vlády, za další podfuk. Francouzům bylo k vylodění určeno Rodosto, Angličanům Enos. Toto druhé městoleží na malém poloostrově při vjezdu do bahnité zátoky, za níž setáhnou rozsáhlé bažiny v údolí Marice, což je zajisté velice zdravé
místo pro tábor. Přístav leží nejen mimo Bospor, ale i mimo Dardanely, a aby se vojska dostala do Černého moře, budou se musetbuď znovu nalodit a zakoušet slasti dvěstěpadesátimílové zajížďkyproti proudu úžin, nebo pochodovat 160 mil krajinou bez cest, cožsi jistě vyžádá nejméně čtrnáct dnů. Francouzi v Rodostu jsou alespoň v Marmarském moři a všeho všudy týden pochodu odCařihradu. 

Co však budou vojska dělat v tomto nesmyslném postavení?Mají prý buď táhnout k Drinopolu a tam chránit hlavní město,anebo se v nejhorším případě spojit na šíji tráckého Chersonésu a bránit Dardanely. Tohle sdělují „Times" z „autoritativníchpramenů" a na důkaz toho, jaký je to důmyslný plán, citují dokonce strategické poznámky maršála Marmonta.
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Sto tisíc anglických a francouzských vojáků na obranu hlav
ního města, jež není a v nejbližších dvanácti měsících snad ani ne
může být ohroženo! To mohli rovnou zůstat doma. v . v, Bude-li tento plán uskute·čněn, je to rozhodne to neJhors1,
co se dalo vymyslet. Znamená to nejnesmyslnější d�uh o�rann_é'lk ti. takové která hledá zdroj síly v naproste nečmnost1.va y, :i , 

, • v • , v b I kdyby měla mít expedice převážně ob�anný ra:, �e zreJ�e, ze �
svého cíle dosáhla nejlépe, kdyby Turkum umozmla �ťr�t se o, mjako O zálohu a přejít do ofenzívy, anebo ,kd!?Yv�xp�d1cm armady
zaujaly takové postavení, aby při vhodne pnlez1tost1 m�hly samy
přejít do částečné ofenzívy. Ale v Enosu a Rodostu neJSOU fran-
couzská a anglická vojska vůbec nic platná. v, v , Nejhorší na tom je, že armáda o 100 000 _muz1ch s. m_;1ozs�1m 

dopravních parníků a podporovan� flotilou . dvaceti radovy?h
plachetních lodí tvoří sama o sobě _sil�, �terá Je schop_;1a provest 

rozhodnou ofenzívní akci v kterékoli časti Černého more. Taková
;rmáda by musela dokázat dobýt Krym i Sevastopol, Oděsu
i Cherson blokovat Azovské moře, zničit ruské pevnůstky na kav
kazském ;obřeží, zajmout ruské loďstvo a dopravit je nepoškoze�é
do Bosporu, anebo nemá ponětí o sv� vl�stní síle, a v o tom, co , Je 

povinností bojující armády. Stoupenci v lady tvrd1, ze � ,tak�vym 

operacím lze přistoupit teprve tehdy, až �ude o,na s�o�1s!cova ar
máda soustředěna v Turecku, a že vyloděni prvmch d1v1z1 v Enosu
a Radostu má pouze zmást nepřítele. Ale i v tom případě je zby
tečná ztráta času a peněz vyloďovat se někde jinde než rovnou 

v některém černomořském přístavu. Nepřítel se nedá oklamat.
Jakmile se car Mikuláš doslechne o této �alasně �trubované sto: 
tisícové expedici pošle jistě každého vojáka, ktereho bude moci.
postrádat, do Se�astopolu, Kaffy, Pe;ekopu �J�nikale. Není možné
nejprve nepřítele postrašit ohromnym zbro���1m a potom se ��
snažit namluvit že mu nemíníte nijak ubhz1t. To by byla pnhs 

0 h}edná hra 'a J·estliže si anglická diplomacie představovala, žepru ' ·1 d IV' h b' zmate Rusy takovým ubohým trikem, pak se dopustl a a s1 ru e 

chyby. . . . d. . h v•;Domnívám se proto, že ti, kdo vymyshh tuto expe 1c�, c teJl
prostě obalamutit sultána, a zatímco se tváří, jako by chtěli Rusko 
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co _nejví� postrašit, budou úzkostlivě dbát o to, aby mu děj se co dě"
am v neJmenším neublížili. 

J

. }estliže Anglie a Francie obsadí Cařihrad a část Rumelie 
Jesthze Rakousko_ obsadí . Srbsko a snad i Bosnu a černou Horu ;
Rusko bude moci upevmt své pozice v Moldavsku a Valašsk 

to b d .. 'h 
u, co 

u _e znamenat Jme o než rozdělení evropského Turecka? T _
r:,?ko_ Je nyní v horší situaci než roku 1772, kdy pruský král, a�y
pnmel carevnu Kateřinu vyklidit podunaiská knížectvi' ' .. h. •

k h 'l 
:i , JeJlC Z 

o upace_ • roz� a vyvolat evropský konflikt, navrhl první dělení 

P?lska, J�_z mel� být �d�kodněním za náklady na rusko-tureckou
valku .

• :
npom:nme s1, ze Porta se tehdy nejprve vrhla do války

s Katermou s umyslem chránit Polsko před ruskou agresí, ale na
konec b�l�' 

Polsko obětováno v zájmu „nezávislosti a celistvosti"
osmanske nše. 

Šalebná politika průtahů, prováděná koaliční vládou po
�kytl� moskal�kým ��isarům příležitost připravit a nechat 'uzrát·
recke povstám, na nez tak netrpělivě čekal lord Clarendon. Povstání 

začalo 28. ledna a podle posledních depeší z Vídně se do 13 
h · • 1 

. unora
roz1ve _rozrost o. Vzbouřily prý se provincie Akarnania a Aitolia

a obl�stl El�asan a Delonie. Tvrdí se, že v hlavním městě ostrova
E�b01e Egnpu vzplanula vzpoura, jež je stejně vážná jako albán
�ka. Ta okolnost, že města Artu a Janinu Turci vyklidili a obsadili
Je. Řeko;é, má menší význam, protože citadely ovládající tato 

�esta zustaly v rukou osmanských oddílů. z četných válek mezi
kresťany a Turky v Albánii totiž víme, že město nakonec vždy
ovlá�ne , ten, k�o má v rukou citadelu. V oblasti Konteského a 

Solunskeho záhvu a na albánském pobřež1' bude hl'v 
bl • , 

vy asen stav 

0 e�em. v'V_,� své� pře�ešlém článku* jsem poznamenal, že jedním 

� neJméne zad?uc1ch dusledků řeckého povstání pro Portu bude to,
z� poskytne zapadním mocnostem příležitost vmísit se mezi sul
tana a Jeho poddané, a tak, místo aby bojovaly s Rusy vženou
pra�osla;né křesťany do spolku s carem. Jak horlivě se �to moc
n?stlv chapou !.�kové příležitosti, je vidět z posledních zpráv, podle 

mchz Porta pnJala konvenci navrženou Anglií a Francií a francouz-
• v· 1z tento svazek, str. 122. (Pozn. red.)
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ský a anglický vyslanec vyslali na pomoc Turkům dva parníky,
zatímco britský vyslanec v Aténách uvědomil vládu krále Oty, že
Anglie zamýšlí v ohlas.tech povstání vojensky zasáhnout. Bezpro
střední důsledek povstání z vojenského hlediska jasně charakteri-
zoval vídeňský dopisovatel v „Times": 

„V posledních několika dnech bylo možno pozorovat v hlavním stanu ve 

Vidinu určitou sklíčenost,. ježto posily, které tu byly ohlášeny, byly odvolány

a jsou nyní na cestě do jihozápadních oblastí Turecka. Zprávy o povstání

křesťanů v Epiru vzbudily neklid mezi Arnauty a Albánci na Dunaji, kteří se

hlučně domáhali povoleni, aby se směli vrátit domů. Brigádní.generálové Husejin 

bej a Sulejman paša ztratili všechen vliv na své divoké oddíly a jsou obavy, že

budou-li se snažit zadržet je násilím, vypukne otevřená vzpoura ; na druhé straně,

dovolí-li jim odejít, budou cestou dom\i pustošit křesťanské kraje. Nabude-li ne

přátelské hnuti křesťanského obyvatelstva na západě hrozivějších rozměrů, bude

muset západní křídlo turecké armády ustoupit, což víc než vyváží úder, který

pro Rusy znamenal vstup spojeneckých flotil do Černého moře." 

To jsou některé z prvních důsledků oné taktiky vyčkávání,
kterou tak květnatě vychvalují páni Graham, Russell, Clarendon
a Palmerston, když obhajují postup vlády ve východní otázce. Když 

v pátek pozdě večer dostali zprávu, že car, nevyčkav ani, až přijde 

z Anglie odvolání sira Hamiltona Seymoura, mu velmi příkře a
beze všech okolků nařídil, aby odjel, svolali dvakrát za sebou zase
dání ministerské rady, jedno v sobotu a druhé v neděli odpoledne,
a výsledek jejich porad byl, že bude carovi ještě jednou dána lhůta
tří až čtyř týdnů, a to formou výzvy, v níž 

,,cara důrazně žádají, aby do šesti dnů po obdržení tohoto sdělení slav

nostně slíbil a zavázal se, že nejpozději do 30. dubna odvolá své vojsko z podunaj-

ských knížectví". 

Všimněte si však, že k této výzvě není připojena pohrůžka
vypovlzeni války, jestliže car odmítne. Možno ovšem říci - a „Ti
mes" to konstatovaly - že ačkoli byl poskytnut da�ší odklad, aktivní
přípravy k válce pokračují . Ale jistě jste si všimli, že na jedné straně
je jakýkoli energický postup Porty na Dunaji znemožněn tím, že
západní mocnosti prohlásily, že se hodlají války přímo zúčastnit -
přičemž postavení Turků v této oblasti se s každým dnem odkladu
zhoršuje, neboť Rusové zatím mohou posilovat své čelní jednotky,
kdežto Turkům v týlu dunajské armády hrozivě narůstá řecké
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povstání; na druhé straně vylodění vojsk v Enosu a Rodostu způ
sobí možná potíže sultánovi, ale Rusy rozhodně nezadrží. 

Bylo . dohodnuto, že britská expediční armáda bude mít asi 
30 000 mužů a francouzská asi 80 000 mužů. Kdyby se v průběhu 
událostí ukázalo, že Rakousko formálním připojením k západním 

mocnostem vlastně jen zamýšlí zamaskovat své dorozumění s Rus
kem, Bonaparte by asi trpce litoval, že připustil toto velmi ne
rozumné rozptýlení svých vojsk. 

Ještě jedno povstání lze pokládat za odlehčovací útok ve pro
spěch Ruska, a to je povstání ve španllsku. Jakékoli hnutí ve Špa
nělsku nutně vyvolává třenice mezi Francií a Anglií. Roku 1823, 
jak víme z Chateaubriandovy knihy „Veronský kongres"87, byla 

francouzská intervence ve Španělsku podnícena Ruskem. Že anglo
francouzský zásah v roce 183488, který nakonec rozbil entente cor
diale mezi oběma státy, pocházel z téhož pramene, lze usuzovat 
z toho, že jeho iniciátorem byl Palmerston. ,,Španělské sňatky"B9 
připravovaly cestu ke svržení orleánské dynastie. V přítomné chvíli 
by svržení „nevinné" Isabely umožnilo jednomu ze synů Ludvíka 

Filipa, vévodovi de Montpensier, uplatňovat nárok na španělský 
trůn, kdežto Bonapartovi by to zase připomnělo, že jeden z jeho 

strýců* kdysi sídlil v Madridu. Orleány by podporovali Koburkové, 
ale Bonapartové by se postavili proti nim. A tak by španělské po
vstání, které ani zdaleka není lidovou revolucí, mohlo značně na
pomoci k rozkladu tak vratkého útvaru, jakým je anglo-francouzské 

spojenectví. 
Rusko prý uzavřelo spojenectví s Chivou, Bucharou a Ká

bulem. 
Pokud jde o kábulského emíra Dústa Muhammada, bylo by 

docela přirozené, kdyby se nyní chtěl pomstít Anglii, svému věro
lomnému spojenci: navrhl totiž roku 1838 Anglii, že bude-li si to 

anglická vláda přát, vyhlásí Rusku věčnou krevni mstu tím, že dá 

zabít zmocněnce, kterého k němu poslal car ; roku 1839 ho Anglie 

znovu rozhořčila afghánskou výpravou, kdy byl svržen z trůnu 
a jeho země byla bezohledně zpustošena.9° Co se ovšem týče obyva-

* - tj.Josef Bonaparte. (Pozn. red.)
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telstva Chivy, Buchary a Kábulu, patří k pravověrným muslimům,

tzv. sunnitům - zatímco Peršané vyznávají odpadlické učení

šíitské - takže se dá sotva předpokládat, že by se spojili s �uskem'.
spojencem Peršanů, které oni nenávidí a kterými pohr�aJÍ, proti 

Anglii, zřejmému to spojenci pádišáha, kterého pokládaJl za vrch

ního náčelníka všech pravověrných.
Je docela dobře možné, že Rusko získá za spojence Tibet

a tatarského* císaře v Číně, bude-li tento vládce nucen stáhnout 

se do Mandžuska a vzdát se trůnu ve vlastní Číně. Jak víte, pod

nikli čínští povstalci opravdové křižácké tažení proti budd�is�u,

boří buddhistické chrámy a zabíjejí bonzy.91 Avšak Tatan JSOU

buddhisté a Tibet, který uznává svrchovanost Číny, je sídlem veli

kého lámy a posvátným místem buddhistických věřících. A t��
podaří-li se Tchien-wangovi vyhnat z Číny mandž_us�o� dy�ast11'.
bude muset podstoupit náboženskou válku s buddh1st1ckym1 s1la.m1 

Tatarů. A protože se buddhistické náboženství vyznává po o�,ou

stranách Himálaje a Anglii nezbývá než podporovat novou cm

skou dynastii, car se určitě postaví na stranu tatarských kmen�,

bude je štvát proti Anglii a rozdmýchá náboženské nepokoje 

i v Nepálu. Z posledních zpráv z Východu se dovídáme, že 

čínský císař počítá se ztrátou Pekingu, a proto nařídil správcům jednotli
vých ;rovincií, aby posílali císařské důchod� do Dž_eholu, staréh� rodového sídla
a nynější letní rezidence v Mandžusku, asi 80 mil na severovychod od Velké
zdi".

V nejbližší budoucnosti se tedy dá čekat velká náboženská

válka mezi Číňany a Tatary, která zasáhne i do Indie. 

Napsal K. Marx 3. března 1854

Otištěno v „New-York Daily Tribune",

čís. 4030 z 18. března 1854

Podle textu novin · 
Přeloženo z angličtiny 

Podpis: Kare l  Marx 

* Marx zde používá výrazu „tatarský" ve smyslu, jakvse, ho _ _v }9. století 
používalo v západní literatuře pro označení.�ongolů, Mandzuu a Jmych turko
tatarských kmenů, obývajících východní As11. (Pozn. red.) 



K. MARX

*Z AH ÁJ E NI DĚLNICKÉHO

PARLAMENT U. 

VÁLEČNÝ ROZPOČET ANGLIE 

Londýn, v úterý 7. března 1854 
Delegáti dělnického parlamentu92 se sešli včera v 10 hodin 

dopoledne v Lidovém domě v Manchesteru. První zasedání bylo 
samozřejmě věnováno předběžnému jednání. James Williams ze 
Stockportu spolu s Jamesem Blighem z Londýna podali návrh 
P?d�orovaný Ernestem Jonesem, aby byl jako čestný delegát děl�
n���eho pa�lamentu pozván dr. Marx; tento návrh byl jednomyslně
pnJat. _SteJně tak bylo schváleno pozvání pana Louise Blanca
a Maruna Nadauda. Ať budou výsledky jednání jakékoli už samo 
s':,ol�ní ,takovéh� par�ame�tu, zn�mená novou epochu v' dějinách
delmckeho hnuti. Za Jeho Jakehos1 předchůdce by snad bylo možné 
považovat shromáždění v Lucemburském paláci v Paříži po úno
:ové revoluci, 93, ale už_ na první pohled bije do očí ten velký rozdíl,
z: l�cemburska komise byla svolána z podnětu vlády, kdežto 
del�cký parlament byl svolán z iniciativy dělníků; že lucemburská 
koi:use, byla vytvoř:na s úmyslem dostat socialistické členy pro
zat1mm vlády ze stredu dění a znemožnit jim jakoukoli vážnou 
účast na správě země; a konečně že lucemburská komise se skládala 
z členů různých takzvaných corps ďétats čili kÓrporací odpovída
jících víceméně středověkým cechům a dnešním trad�-unionům 
kdežto dělnický parlament je skutečným zastupitelstvem dělnictv; 
všech odvětví a oborů v celonárodním měřítku. Úspěch dělnického 
parlamentu bude záviset převážně, ne-li výhradně na tom, bude-li 
vycházet ze zásady, že v dnešní době nejde ani tak o takzvanou 
organizaci práce, jako spíše o organizaci dělnické třídy. 

Jak výsady dnešních vládnoucích tříd, tak poroba pracujících 
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tříd spočívají na nynější organizaci práce, a tuto organizaci budou 
ovšem vládnoucí třídy hájit a podporovat všemi prostředky, které 
mají k dispozici, přičemž jedním z těchto prostředků· je dnešní 
státní mašinérie. A aby bylo možné nynější organizaci práce změnit 
a nahradit ji novou, k tomu je zapotřebí síly, sociální a politické 
síly, a to nejen k obraně, ale i k útoku; k získání takové síly je třeba 
se zorganizovat v armádu, která by' měla dostatečnou morální 
i fyzickou energii k utkání s nepřítelem. Jestliže dělnický parlament 
připustí, aby se všechen čas proplýtval rokováním o čistě teoretic
kých otázkách, místo aby se připravovala cesta ke skutečnému 
vytvoření celonárodní strany, ztroskotá stejně, jako ztroskotala 
lucemburská komise. 

Konaly se nové volby chartistického výkonného výboru podle 
stanov Národního chartistického sdružení94

• Jak bylo oznámeno, 
byli do výkonného výboru Národního chartistického sdružení řádně 
zvoleni na šest měsíců Ernest Jones, James Finlen (Londýn) a John 
Shaw (Leeds). 

Protože Bonapartův pokus získat na burze půjčku byl zmařen 
pasívním odporem pařížských kapitalistů, předložil jeho ministr 
financí senátu rozpočet obsahující tento článek: 

„Ministr financí je zmocněn vydat pro potřeby státní pokladny a pro styk 
s Francouzskou bankou zúročitelné pokladniční bony, splatné v určitých stanove

ných lhůtách. Oběh bonů nesmí překročit sumu 250 miliónů franků (10 miliónů 

liber št.), avšak podle zákona z 10. června 1833 se bony odevzdané na umořo
vací fond do této sumy nepočítají a nelze je skládat jako záruky u Francouzské 
banky ani u jiných eskontních ústavů." 

V dodatku se stanoví, že „císař si vyhrazuje právo dalších emisí, 
a to na základě běžných dekretů", které dodatečně schválí senát. 

V jednom dopise z Paříže mi píší, že tento návrh vyvolal u celé 
buržoazie zděšení, protože bony sice nemají překročit sumu 250 
miliónů franků, zato však si je může císař dekretem libovolně roz
množit, a přitom ještě takto vydané bony ani nesmějí být skládány 
jako záruky u Francouzské banky a jiných eskontních ústavů. Víte, 
že sumu 60 miliónů franků vzatou z caisses des dépóts et consigna
tions* banka už vydala v podobě pokladničních bonů. 

• - spořitelen. (Pozn. red.)
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Hrdinové prosincového puče se horlivě chápou i pouhé hrozby 
války jako záminky, aby odstranili poslední chabé překážky, které 
ještě stojí mezi nimi a státní pokladnou. Zatímco buržoazii děsí 
vyhlídka na hrozící dezorganizaci státního úvěru, beztak již řádně 
otřeseného, lidové masy přivádí z míry navrhované zvýšení daně 
ze soli a podobné velmi nepopulární poplatky. A tak by tato válka, 
která jistě získá Bonapartovi v zahraničí určitou popularitu, 
přesto mohla urychlit jeho pád ve Francii. 

Mou domněnku, že současné nesnáze ve Španělsku by mohly 
vést k vážným nedorozuměním mezi Francií a Anglií, potvrzuje 
tato zpráva z jedněch londýnských novin: 

„Francouzský císař se dal prostřednictvím pana Walewského dotázat lorda 
Clarendona, zda by britská vláda byla ochotna v případě sesazení královny 
Isabely pomoci mu dosadit na španělský trůn karlistického pretendenta. Lord 

Clarendon prý prohlásil, že naštěstí královna Isabela sedí na svém trůně pevně 
a revoluce v zemi tak oddané monarchickému zřízení celkem nehrozí; ale i kdyby 
ve Španělsku revoluce vypukla a královna byla sesazena, britský kabinet na sehe 
nemůže brát žádné závazky. 

Císařův návrh dosadit na trůn hraběte de Montemolina je diktován velmi 
pochopitelným přáním zabránit vévodkyni de Montpensier, aby zdědila diadém 
�vé sestry; neboť císař má za to, že by nebylo vhodné, aby měl za souseda, 
Jak�žto manžela španělské královny, syna Ludvíka Filipa." 

Na pátečním zasedání Dolní sněmovny prohlásil lord John 
Russell, že je prozatím nucen vzít zpět svůj návrh zákona o re
formě, že však přijde znovu na pořad 24. dubna, bude-li do té doby 
vyřešena východní otázka, to jest, přijme-li ruský car nový návrh, 
který mu byl předložen. Po uveřejnění carova manifestu poddaným 
a po jeho dopisu Bo:iiapartovi95 je sice ještě pravděpodobnější, že 
k takovému vyřešení dojde, ale vládní prohlášení přesto ukazuje, 
že návrh zákona o reformě byl předložen jen ·proto, aby odvedl 
pozornost a uchlácholil veřejné mínění v případě, že by se koaliční 
diplomacii podařilo obnovit pro Rusko status quo ante bellum*. 
Významnou roli, kterou v těchto ministerských intrikách sehrál 
lord Palmerston, líčí „Morning Advertiser", jeden z jeho nej
horlivějších stoupenců, takto: 

„Lord Aberdeen je ministerským předsedou podle jména, nikoli však 

* - stav, který byl před válkou. (Pozn. rerf.')
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ve skutečnosti. Fakticky je prvním ministrem koruny lord Palmerston. On je 
vůdčím duchem kabinetu. Od chvíle, kdy se vrátil do úřadu, jeho kolegové ne
ustále trnou, že je zase nechá na holičkách, a proto mají strach �ponovvat ve
všech otázkách, kterým on, jak je známo, přikládá význam. A tak Jde vsechno 

podle něho. O tom, jak jeho lordstvo suverénně vládn� v ra�ě J ej�ho Veličenstva: jsme se přesvědčili minulý týden. Kabinetu byl formalně predlozen k posouzeni
nový návrh zákona o reformě a šlo o to, má-li se o něm r?kovat na tomto zas<:
dání sněmovny či ne. Lord Aberdeen, lord John Russell, sir James Graham a sir 

William Molesworth byli pro to, aby byl návrh předložen k rozpravě. Lord 
Palmerston navrhoval, aby byl stažen z programu, a prohlásil jasně - jak jsme 
psali už před několika dny - že neprosadí-li věc v kabinetě, bude hlasovat 
pro stažení návrhu ve sněmovně. Výsledkem dis�use či roz�ovoru, ke k:er�mu 
pak došlo, bylo, že lord Palmerston své stanovisko prosadil. Jeho odpurci -
a mezi nimi byl i vůdce vládní strany ve Sněmovně lordů a vůdce vládní strany 
v Dolní sněmovně- se nakonec podřídili. Druhým vítězstvím lorda Palmerstona 
y posledním týdnu bylo jmenování sira Charlese N apiera velitelem b�ltské_ flotily·
Není tajemstvím, že jak lord John Russell, tak sir James Graham byh proti tomu, 
ale lord Palmerston byl pro, a tak byl Napier jmenován.Je tudíž zcela přirozené, 
že urozený lord bude dnes večer předsedat banketu uspořádanému Klubem 
pro reformu na počest udatného admirála." 

Pan Gladstone předložil včera večer Dolní sněmovně novinku 
pro tuto generaci - válečný rozpočet. Z jeho projevu bylo zřejmé, 
že vláda si proto tak popílila s předložením svých finančních opa
tření parlamentu, aby předem upozornila, jaké nepříjemné dů
sledky bude mít válka na soukromé měšce, a tak zchladila válečné 
nadšení země. Druhým důležitým rysem jeho řeči bylo, že žádal jen 
částku, které by bylo zapotř-ebí, aby se mohlo v případě, že by válk� 
nyní náhle skončila, vrátit oněch 25 000 mužů, kteří se právě chystaJÍ 
opustit britské břehy. 

Začal výkladem, jaký je skutečný stav příjmů a výdajů za po
slední finanční rok. Protože rok ještě neskončil, Gladstone podotkl, 
že výši příjmů za poslední měsíc bylo možné určit pouze odhadevm. 
Celkový příjem za rok počínající 18. dubnem 1853 byl v rozpoctu 
odhadován na 52 990 000 liber št., kdežto skutečné příjmy za tento 

rok dosáhly částky 54 025 000 liber št., což znamená, že skutečné 
příjmy převýšily předpokládané výdaje o 1 035 000 li_ber v št. 
Naopak na výdajích se ušetřilo oproti rozpočtu � 012 000 hber st., 
takže nebýt mimořádné situace, v níž se Anglie octla, byly by 
tento rok příjmy převyšovaly výdaje asi o 2 854 000 liber št. 
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:Pan Gladstone Se pak zabýval výsledky svého opatření -
snížení celních poplatků. Přes toto snížení činily příjmy z celních 
poplatků v roce 1853-1854 20 600 000 liber št., kdežto v roce 

1852-1853 vynesly pouze 20 396 000 liber št., takže výnos z celních 
poplatků byl o 204 000 liber št. vyšší. Snížení cla na čaj zname
nalo úbytek pouhých 375 000 liber št. Snížení kolkovného, odstup
ňovaného ·od tří pencí do jednoho šilinku, na jednotný poplatek 
ve výši jedné pence znamenalo místo předpokládané ztráty zvýšení 
výnosu o 36 000 liber št. 

Pan Gladstone se pak zabýval výsledky opatření odhlasovaných 
na posledním zasedání a týkajících se zvýšen{ daní. Vybrání důcho
dové daně v Irsku se z různých příčin zdrželo, ale bude zřejmě činit 
o 20 000 liber št. víc, než se počítalo. Rozšíření důchodové daně
na důchody od 150 do 100 liber št. vynese ve Velké Británii asi
o 100 000 liber št. víc, než se předpokládalo v rozpočtu, tj. 250 000
liber št. Příjem z dodatečného zdanění lihu ve Skotsku ve výši 1 
šilink za galon činil pouze 209 000 liber št., ačkoli se počítalo 
s 278 000 liber št. 

Naproti tomu zavedení daně z lihu v Irsku znamenalo zvýšení 
o 213 000 liber št., třebaže se počítalo se zvýšením o pouhých
198 000 liber št. Zavedení dědické daně by vyneslo ve finančním
roce pouze půl miliónu liber št. Potud zpráva pana Gladsto.na 

o financích Velké Británie za běžný rok končící 5. dubnem.

Předběžný odhad příjmů na rok 1854-1855 

(v librách št.) 

Celní poplatky . 

Spotřební daň 

Kolkovné . . . 
Daně . • . . . 

Důchodová daň 

Poštovní poplatky 
Korunní statky . 

Staré zásoby . . 
Různé 

Příjmy celkem 
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. 20 175 000 

. 14 595 000 

7 090 000 

3 015 000 

6 275 000 

I 200 000 

259 000 

420 000 

320 000 

. 53 349 000 
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Předběžný odhad vydání 

(v librách št.) 

Založený dluh . .  

Nezaložený dluh 

Konsolidovaný fond . 

Armáda . . . . .  . 
Válečné námořnictvo 
Zbrojní správa . 

Intendantura. 
Různé výdaje 

Milice . . . . 
Poštovní lodní spoje . 

Východní služba: . . 

Vydání celkem . 

Schodek . . . . 

. 27 000 000 

546 000 

2 460 000 

6 857 000 

7 488 000 

3 846 000 

645 000 

4 775 000 

530 000 

792 000 

1 250 000 

. 56 189 000 

. 2 840 000 

Dříve než se pan Gladstone zabýval prostředky, jak krýt tento 

schodek, vyjmenoval opatření, která vláda Dolní sněmo�ně ne
doporučuje. Nerad by odvolával snížení, která navrhl �n�lého 

roku a která už nabyla moci zákona. Nerad by znovu zavadel bez 
důvodu některé daně, které už dřívější vlády zrušily. Kdyby se však 
boj, který nyní země podstupuje, měl pr�tá�n�ut přes yrok, by�a by
vláda stěží s to natrvalo udržet tyto danove ulevy. Vseobecne ne
míní navrhovat zvýšení nepřímých daní. Nerad by se také uchyloval 

ke státní půjčce, neboť neexistuje země, jej�ž statky by byly y tak 
zatíženy dluhy, jako je tomu právě u Anglie. Nako�ec P� ;sech 

těchto úvodech přešel pan Gladst�me k tomu, co vlada mim yna:
vrhnout. Bylo to zdvojnásobení důchodové daně na dobu sest� 
měsíců a úplné zrušení dosavadního rozlišování mezi domác�rm 
a zahraničními směnkami. Průměrný poplatek z prezentovanych 
směnek, i když nebyl rozdělen rovnoměrně, činil: průmě:u _1 Ji�nk
6 pencí ze 100 šilinků ; Gladstone nyní yi:avrhuJe up:avit J�J Jed
notně na 1 šilink ze 100. Tato změna pnnese podle Jeho vypočtu 

zvýšení příjmů o 60 000 liber št. Pokud jde o důchodovou daň,_ má
zvýšení činit od 7 do 101/2 pence z libry u důchodů od 15_0 lib;r

· výše a od 5 do 7½ pence z libry u důchodů od 100 do 150 hber st.
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Zároveň Gladstone navrhl, aby ho Dolní sněmovna zmocnila vydat, 
než bude vybrána daň, za 1 750 000 liber št. pokladničních pouká
zek, které by pak byly splaceny z výnosu zvýšené důchodové daně. 
Závěrem se pan Gladstone pokusil - ne příliš úspěšně - obhájit 
svá nedávná opatření ke snížení státního dluhu, která, jak víte, 
skončila žalostným nezdarem. 

Rozpravy k tomuto prohlášení se zúčastnilo několik poslanců, 
ale jediný projev, který stojí za zmínku, byl projev pana Disrae
liho. Prohlásil, že by se nestavěl proti žádnému návrhu, který 
vláda pokládá za nutné předložit s plnou odpovědností Dolní sně
movně, aby bylo možno vést hrozící válku co nejenergičtěji, a jak 
doufá, úspěšně. Avšak musí protestovat proti tomu, aby v případě 
delšího trvání války bylo přímé zdanění jediným zdrojem jejího 
financování. Pokud jde o druhou část expozé pana Gladstoná, tu, 
která se týkala současného stavu financí země a peněz, jež jsou 
k dispozici, zdá se mu, že tu je jakási nejasnost, která nesmí být 
v rozpočtové zprávě, zvláště pak ve zprávě předkládané za tako
vých okolností, jaké jsou nyní. Nepokládá nynější bilanci státní 
pokladny za dostatečnou nebo uspokojivou. Když se tato vláda 
ujala úřadu, vykazovala bilance státní pokladny k 3. lednu 1853 
aktiva 9 miliónů liber št., ale už rok nato, v lednu 1854, se tato 
aktiva snížila na polovinu. Disreali odhaduje, že 5. dubna příštího 
roku budou aktiva státní pokladny činit 3 milióny liber št., kdežto 
výplata dividend věřitelům státu a výdaje na provedení konverze 
budou vcelku vyžadovat 9 až 10 miliónů liber št. Ctihodný gentle
man prohlásil, že by nemělo smyslu uvádět to v bilanci státní 
pokladny, ale že nedostávající se částku vykáže na účtu schodku. 
Disraeli tvrdí, že je nesmírně důležité, aby v této době byla bilance 
uspokojivá, jenže nyní nejde o to, zda bude· bilance vyrovnaná 
nebo zda bude přebytek, nýbrž je otázka, zda se vůbec podaří 
bilanci vyrovnat a nevznikne-li velký schodek; a skutečně, nejenže 
bilance není vyrovnaná, nýbrž je tu ohromný schodek, což kancléř 
pokladu zavinil dvěma opatřeními: Za prvé tím, že snížil úrok 
z pokladničních poukázek na l¼ %, když hodnota peněz stou
pala, a za druhé svou nedomyšlenou konverzí obligací Společ
nosti jižních moří96

, což bylo opatření, které nejen pohltilo všechna 

144 

«�r nhss mnunntll ..., 
THE LA.BOUR�ARLlAM.&NT. :�-

-
. ·7 

Část stránk)' listu „Peoplťs Paper" s Mar
xovým „Dopi 5em dělnickému parlamentu" 



ZAHÁJENÍ Di!.LNICKÉHO PARLAMENTU. -VÁLEmN ROZPOČ:ET ANGLIE 

aktiva bilance, ale zanechalo mu ještě nynější schodek 2 milióny 
liber št. 

Po několika bezvýznamných poznámkách jiných poslanců bylo 
projednávání zprávy o rozpočtu skončeno a odhlasováno usnesení. 

Napsal K. Marx 7. března 1854 
Otištěno v „New-Tork Daily Tribune", 
l{s. 4035 z 24. března 1854 
Podpis: Kare l  Marx  

10 Marx-Engels 10 

Podle textu novin 
Pfelof.eno z angliltiny 
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K. MARX

DOPIS DĚLNICKÉMU PARLAMENTU 

Londýn 9. března 1854 
Dean Street 28, Soho 

Hluboce lituji, že se nemohu, alespoň prozatím, vzdálit z Lon
dýna a tak osobně vyjádřit svou hrdost a vděčnost za pozvání, 
abych se jako čestný delegát zúčastnil zasedání dělnického parla
mentu. Už sama skutečnost, že se takový parlament schází, svědčí 
o tom, že nastává nová epocha v dějinách lidstva. Zpráva o této
významné události povzbudí dělníky celé Evropy i Ameriky.

Ve Velké Británii nabyly despotismus kapitálu a zotročení 
práce větších rozměrů než kdekoli jinde. V žádné jiné zemi nebyly 
tak dokonale smeteny z povrchu zemského přechodné stupně mezi 
milionářem řídícím celé průmyslové armády a námezdním otro
kem, který žije z ruky do úst. Zde už neexistují jako v zemích na kon
tinentě velké třídy rolníků a řemeslníků závislých téměř stejně na 
vlastním majetku jako na vlastní práci. Ve Velké Británii došlo 
k úplné odluce vlastnictví a práce. Proto také nedosáhla v žádné 
jiné zemi válka mezi oběma třídami, které tvoří soudobou společ
nost, takových kolosálních rozměrů a nikde nemá tak výrazné 
a zřetelné rysy. 

A právě pro tyto skutečnosti je dělnická třída Velké Británie 
nad jiné oprávněna a povolána vystupovat jako vůdce v onom vel-
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kém hnutí, které nemůže skončit jinak než úplným osvobozením 
práce. Je tomu tak proto, že si jasně uvědomuje své postavení, že 
má ohromnou početní převahu, že v minulosti prodělala těžké 
boje a v přítomnosti vyniká morální silou. 

Vždyť právě milióny dělníků Velké Británie první vybudovaly 
skutečný základ nové společnosti - moderní průmysl, jenž pro
měnil ničivé přírodní živly v tvořivou sílu člověka. Anglická děl
nická třída s nezdolnou energií a v potu tváře vytvořila materiální 
prostředky umožňující povznést samu práci a rozmnožit její plody 
tak, aby všichni mohli žít v blahobytu. 

Tím, že vytvořila nevyčerpatelné výrobní síly moderního 
průmyslu, splnila anglická dělnická třída první podmínku osvobo
zení práce. Nyní musí splnit druhou. Musí osvobodit tyto síly, 
tvořící bohatství, z potupných okovů monopolu a podřídit je kolek
tivní kontrole výrobců, kteří dosud trpěli, aby se výrobky jejich 
vlastních rukou obracely proti nim a proměňovaly se v nástroje 
jejich poroby. 

Dělnická třída ovládla přírodu; nyní musí ovládnout člověka. 
K tomu, aby toho dosáhla, má dost sil, potřebuje jen všechny své 
společné síly zorganizovat, zorganizovat dělnickou třídu v celo
národním měřítku. A to je podle mého soudu veliký a slavný cíl, 
jejž si vytkl dělnický parlament. 

Jestliže dělnický parlament zůstane věrný myšlence, v jejímž 
znamení se zrodil, bude muset budoucí historik napsat, že roku 
1854 existovaly v Anglii dva parlamenty, londýnský a manchester
ský, parlament boháčů a parlament chudých, ale že opravdoví 
lidé zasedali jen v parlamentě dělnickém, a ne v panském. 

Napsáno 9. března 1854 
Otištěno v „ The Peoplťs Paper", 
čís. 98 z 18. března 1854 

Váš oddaný 
Karel Marx 

Podle textu novin 
Přeloženo z angličtiny 
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DĚLNICKÝ PARLAMENT 

Londýn, v pátek 10. března 1854 

Ve Velké Británň nabyly despotismus kapitálu a zotročení 
práce větších rozměrů než kdekoli jinde. V žádné jiné zemi nebyly 
tak dokonale smeteny z povrchu zemského přechodné stupně mezi 
milionářem řídícím celé průmyslové armády a námezdním otro
kem, který žije z ruky do úst. Zde už neexistují jako v zemích na 
kontinentě velké třídy rolníků a řemeslníků závislých téměř stejně 
na vlastním majetku jako na vlastní práci. Ve Velké Británii došlo 
k úplné odluce vlastnictví a práce. Proto také nedosáhla v žádné 
jiné zemi válka mezi oběma třídami, které tvoří soudobou společ
nost, takových kolosálních rozměrů a nikde nemá tak výrazné 
a zřetelné rysy. 

A právě pro tyto skutečnosti je dělnická třída Velké Británie 
nad jiné oprávněna a povolána vystupovat jako vůdce v onom 
velkém hnutí, které nemůže skončit jinak než úplným osvobozením 
práce. Je tomu tak proto, že si jasně uvědomuje své postavení, že 
má ohromnou . početní převahu, že v minulosti prodělala těžké 
boje a v přítomnosti vyniká morální silou. 

Londýnský denní tisk zvolil vůči jednání dělnického parla
mentu „politiku mlčení". Doufá, že se mu podaří pohřbít jej 
dalekosáhlým „conspiration de silence"*. Po celé měsíce noviny 
unavovaly veřejnost nekonečnými články o tom, zda je svolání 
takového parlamentu uskutečnitelné či ne, ale teď se záměrně vy
hýbají jakékoli zmínce o tom, že se tento parlament skutečně zrodil 

* - spiknutím mlčením. (Pozn. red.)
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a začal už pracovat. Tato chytrost pštrosa, který si myslí, že unikne 
nebezpečí, když bude předstírat, že je nevidí, dnes už neobstojí. 
Noviny budou muset vzít dělnický parlament na vědomí, a třebaže 
předstírají, že je to nezajímá, budoucí historik jednou ftapíše, že 
roku 1854 existovaly v Anglii dva parlamenty, londýnský a man
chesterský, parlament boháčů a parlament chudých, ale že oprav
doví lidé zasedali jen v parlamentě dělnickém, a ne v panském. 

Zde je zpráva výboru ustaveného pro vypracování akčního 
programu dělnického parlamentu: 

,,Výbor se domnívá, že povinností tohoto parlamentu je umožnit dělníkům, 
aby vítězně ukončili stávky a výluky, které nyní probíhají, a přijmout taková 
opatření, aby v budoucnu výluk ani stávek nebylo zapotřebí; zajistit dělníkům 
slušné zacházení v práci; vysvobodit ženy a děti z továren; opatřit pro dělníky 
prostředky k vzdělávání a zamezit zadržování mezd a jejich skryté snižování. 

Výbor se dále domnívá, že povinností dělnického parlamentu je zajistit 
těm, kdo pracují, spravedlivý podíl na zisku vytvořeném jejich prací, a přede
vším vytvořit pro ně podmínky, aby se mohli stát pány vlastní práce s vyhlídkou 

na úplné osvobození z námezdního otroctví; domnívá se, že rozhodujícím krokem
k tomu je získání finančních prostředků, jež jsou předpokladem jakékoli akce, 
a doporučuje proto, abyste uvážili tyto návrhy: 

1. Uspořádat sbírku na vytvoření národního dělnického fondu.
2. Provést opatření k zajištění takto získaného fondu.
3. Využít tohoto fondu a zabezpečit práva dělnické třídy.

4. Zorganizovat Masové hnutí.

I. Vytvoření  národního dě ln ického fondu

a)  Týdenní srážky ze mzdy odstupňované podle výše výdělku, a to takto: 

Do 4 šilinků týdně - ½ penny 
do 8 ,, ,, ¾ ,, 
do 12 ,, ,, - 1 „ 

do 15 ,, ,, - 1½ ,, 

do 20 ,, ,, - 2 „ 
do 30 ,, ,, - 3 „ 
do 40 ,, ,, - 4 " 

b) Funkcionáři různých dělnických organizací, které se připojí k Maso
vému hnutí, odevzdají vybrané peníze vedení tohoto hnutí. 
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II. Zaj i š tění  fondu

a) Místní funkcionáři pošlou každý týden všechny peníze vybrané na  Ma
sové hnutí vedení tohoto hnutí, jak bude dále stanoveno podrobněji. Řádně 
ustanovení funkcionáři pověření vybíráním příspěvků vystaví na vybrané peníze 
ihned stvrzenky. 

b) Vedení uloží všechny peníze vybrané na Masové hnutí do banky (na
běžné výdaje si může ponechat nejvýš 50 liber št.) na kolektivní jméno; takovýto 
vklad nebo vklady či jejich část smějí být vyzvednuty z banky jen na předložení 
knihy zápisů tohoto vedení s příkazem podepsaným příslušnou většinou jeho 
členů. 

c) Takto vyzvednuté peníze ( jde-li o částku vyšší než 5 liber št.) mus_í být
vyplaceny v bankovkách, jejichž čísla se zapíší do knihy přístupné k volnému 
nahlédnutí; tyto částky se uveřejní v tisku; takto vybrané bankovky budou roz
děleny na díly a každý díl bude svěřen jinému členu vedení; vyzvedne-li se velká 
částka, uschovají ji u sebe rovným dílem všichni členové vedení. 

d) Každý člen vedení, jemuž byla tímto způsobem svěřena část uvedených
peněz, musí vystavit úpis na úměrnou částku peněz vyzvednutých z banky, 
jestliže ovšem byly rovnoměrně rozděleny mezi všechny členy vedení; v pří
padě, že by některý člen odmítl vydat část bankovek, která mu byla svěřena, 
k účelům, pro něž byly peníze vyzvednuty z banky, začnou se na něm peníze 
okamžitě vymáhat na základě úpisu, který vystavil a který nebude zrušen, dokud 
.příslušnou část bankovek nevrátí; úpisy budou uloženy v sejfu nebo v ohni
vzdorné pokladně, jež budou svěřeny do úschovy nezúčastněné a důvěryhodné 
osobě (nikoli členu vedení), která nedovolí nic odtud brát, leč v přítomnosti 
celého vedení. 

e) Peníze vyzvednuté z banky za účelem jakýchkoli plateb nebo koupí
vyplácí vedení jen za přítomnosti všech svých členů. 

III. Použ i t í  fon d  u

a) Fondů získaných sbírkou se použije takto: jednak na podpory všem
městům a obcím, které nyní stávkují, jednak k likvidaci všech dluhů vzniklých 
během minulých i dosud trvajících stávek a výluk. Podpora se bude poskytovat 
městům rovným dílem úměrně tomu, kolik mají nezaměstnaných. Podle zásady, 
které se používá na lodích, když docházejí potraviny, budou všichni dostávat 
rovným dílem, takže každý dělník dostane stejnou podporu bez ohledu na to, 
zda má vysokou nebo nízkou mzdu. Zatím sice dostanou podporu všichni stávku
jící nebo propuštění dělníci, ale v budoucnu se bude pomáhat jen organizacím, 
které se hlásí k Masovému hnutí a podporují je. 

b) Bude zřízen odbor pro regulování cen práce. K tomuto účelu se bude
vydávat každý měsíc zpráva o cenách surovin používaných ve všech výrobních 
odvětvích, kde se dělníci připojili k Masovému hnutí, o ceně práce v těchto 
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odvětvích a o prodejní ceně výrobků i o ostatních výrobních nákladech. Na zá
kladě těchto údajů bude vedení vydávat zprávy o ziscích podnikatelů; při tom 
ovšem bude přihlížet ke sdělení podnikatelů, že měli nějaké mimořádné nebo 
dodatečné výdaje. Z tohoto základu se pak bude vycházet při regulování cen 
práce a podle nich se sestaví mzdový sazebník. Podobný způsob bude zaveden 
i v zemědělství. 

c) Dělníci mají nesporné právo na podíl ze zisků podnikatelů; mají právo
na víc, na to, aby se stali pány vlastní práce. K tomuto cíli a také za účelem 
účinnějšího regulování mezd - neboť tím by se podnikatelům vyrazila z rukou 
zbraň, kterou mají proti dělníkům v podobě přebytku pracovních sil - se kromě 
toho použije fondů Masového hnutí k nákupu půdy. Nemovitosti se koupí jmé
nem osob, které nejsou členy vedení, a budou rozděleny na různě velké farmy 
podle povahy půdy a podle toho, hodlá-li se jich používat k individuálnímu 
pachtu či k družstevní velkovýrobě. Tato půda zůstane vlastnictvím Masového 
hnutí a nesmí se zcizovat. Půda se pronajímá pachtýřům krátkodobě za při
měřené, mírné pachtovné. V pachtovní smlouvě bude doložka, že jakmile 
pachtýř nebude řádně platit pachtovné, ztratí okamžitě právo na pacht. V další 
doložce se pachtýř zaváže platit pachtovné osobám zmocněným k tomu pk
vodní listinou, o které je řeč dále.- Osoby, jejichž jménem budou nemovitosti 
koupeny, podepíší převodní listinu, podle které nebudou pachtýři platit jim, 
nýbrž těm, kteří budou v té době členy vedení Masového hnutí. Osoby, které 
budou v té době členy vedení, se zaváží, že každá zaplatí 5000 liber št. pokuty 
dvěma osobám, které nesmějí být nabyvateli koupené půdy; tuto pokutu musí 
zaplatit v případě, že při skončení své funkce nesepíší převodní listinu, jíž po
stupují došlé pachtovné svým nástupcům ve vedení; stejný závazek musí převzít 
i jejich nástupci. 

d) Aby se dělníci mohli stát pány vlastní práce a aby se trh pracovních sil
zbavil nadměrné nabídky, doporučuje výbor dále zřizovat ze získaných pro
středků družstevní továrny, dílny a prodejny, které by byly vlastnictvím Maso
vého hnutí. Pracující zaměstnaní v těchto podnicích by dostávali mzdu podle 
sazebníku, jak o tom byla řeč výše, a polovinu čistého zisku z prodeje výrobků 
podniku; druhá polovina zisku by připadala Masovému hnutí. Ředitel každého 
družstevního podniku by byl volen dělníky tohoto · podniku a vedení by jej 
schvalovalo. Ředitel každého podniku by řídil nákup a odbyt a skládal vedení 
každý měsíc účty o nákupech, prodejích, platbách, ztrátách nebo ziscích pod
niku. Kdyby se vyskytly odůvodněné stížnosti a nedošlo k d�hodě mezi dělníky 
a ředitelem, mohli by dělníci ředitele odvolat a zvolit tříčtvrtinovou většinou 
nového. Polovinu čistého zisku by každý ředitel družstevního podniku zasílal 
vedení Masového hnutí. Jmění, které Masové hnutí získá na družstevním pod
nikání, bude zajištěno obdobným systémem jako pozemkové nemovitosti." 

Po dlouhé rozpravě schválil dělnický parlament na středečním 
zasedání zprávu výboru až do konce odstavce označeného II. Výbor 

151 



K.MARX

u�tavený p:o vy_�>_r�co�ání návrhu tohoto akčního programu Maso��� hnuti
Ab

tvonli pano:7é: Ernest Jones, James Finlen, JamesI ams, raham Robmson a James Bligh. 

Napsal K. Marx 1 O. března 1854 

Otištěno v „New-York Daily Tribune" 
čís. 4039 z 29. března 1854 
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K. MARX

ŘECKÉ POVSTÁNI 

Povstání sultánových řeckých poddaných, které způsobilo
takový rozruch v Paříži a v Londýně, bylo již potlačeno, ale ne
pokládá se za vyloučené, že by mohlo vypuknout znovu. K tomu
můžeme po pečlivém prostudování dokumentů, které se týkají celé
této záležitosti, říci, že podle našeho názoru se povstalci rekrutují
jen z horalů obývajících jižní svahy Pindu, kdežto ostatní křesťan
ské obyvatelstvo v Turecku je nepodporuje, až na nábožensky fana
tické černohorské nájezdníky; obyvatelé thesalské nížiny, kteří
tvoří jedinou souvislou řeckou pospolitost žijící dosud pod tureckým
panstvím, mají větší strach z vlastních krajanů než z Turků. Ne
smíme přece zapomínat, že tato část řeckého obyvatelstva z malo
dušnosti a zbabělosti nepovstala ani v době řecké války za nezá
vislost.97 Pokud jde o ostatní řecké obyvatelstvo v počtu asi 300 000
duší, které je rozptýleno po různých městech turecké říše, křesťané
jiných národností je tak nenávidí, že všude tam, kde lidové hnutí
mělo úspěch, jako v Srbsku a ve Valašsku, vyhnal lid všechny du
chovní řeckého původu a místo nich dosadil domácí kněze.

Ačkoli nynější řecké povstání je s�mo o sobě zcela bez
významné, nabývá důležitosti tím, že poskytuje západním moc
nostem příležitost vměšovat se mezi Portu a velkou většinu jejích
poddaných v Evropě, z nichž ovšem je Řeků jen jeden milión proti
deseti miliónům jiných národností pravoslavného vyznání. Řekové
obývající takzvané řecké království stejně jako ti, kteří žijí na Jón-

. ských ostrovech pod britskou nadvládou, pokládají samozřejmě
za své národní poslání vyhnat Turky odevšad, kde se mluví řecky,
a připojit k řeckému státu Thesálii a Epirus. Možná, že dokonce
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sní o obnovení Byzance, ačkoli vcelku jsou příliš chytrý národ, než
aby věřili v takové chiméry. Ovšem všechny tyto řecké plány na rozšíření národního státu a dobytí samostatnosti, které v této chvílipodporují svými intrikami Rusové - jak dokazuje nedávno od
halené spiknutí kněze Athanasia - nemají sice ohlas mezi rolnic
kým obyvatelstvem v nížinách, ale stavějí se za ně horští nájezd
níci. Tyto plány nemají naprosto nic společného s náboženskýmiprávy tureckých poddaných, třebaže se dějí pokusy tyto dvě otázky 
spojovat. 

Jak se dovídáme z anglických časopisů a z prohlášení lorda
Shaftesburyho ve Sněmovně lordů a Moncktona Milnese v Dolní
sněmovně, bude britská vláda nucena, částečně i v souvislosti
s řeckými nepokoji, učinit opatření ke zlepšení situace křesťanských
poddaných Porty. V tomto prohlášení se totiž výslovně praví,, že 

hlavní cíl, který sledují západní mocnosti, je zajistit křesťanskému náboženství v Turecku stejná práva, jaká mají muslimové. To 

ovšem buď neznamená vůbec nic, anebo to znamená, že mají být
jak muslimům, tak křesťanům poskytnuta politická a občanská
práva bez ohledu na to, jakého je kdo náboženství, zkrátka vůbec 

bez vztahu k náboženství, čili znamená to úplnou odluku státu 

od církve, náboženství od politiky. Jenže turecký stát, jako všechny
orientální státy, je založen na nejužším sepětí, dalo by se říci na to
tožnosti státu a církve, politiky a náboženství. Korán je pro tureckou říši a její vládce pramenem nejen víry, ale i zákona. Ale jak by bylo možné před koránem stavět naroveň věřícího a džaura,muslima a ráju? K tomu by bylo ve skutečnosti zapotřebí nahradit
korán novým občanským zákoníkem, jinými slovy zbořit budovu 

turecké společnosti a na zbořeništi vybudovat nový pořádek věcí.
Na druhé straně, hlavním rysem pravoslavné církve, který ji

odlišuje od všech ostatních vyznání křesťanské víry, je stejné zto
tožnění státu a církve, občanského a církevního života. V byzantské říši se stát a církev navzájem natolik prostupovaly, že nenímožné psát historii jedné této instituce bez druhé. V Rusku vidíme 

stejné ztotožnění, ačkoli tam se - na rozdíl od byzantské říše -církev stala pouhou služebnicí státu, nástrojem poroby uvnitřa agrese navenek. V osmanské říši se v souhlasu s orientálními
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d é ' že. • antská teokracie rozmohla o t rmry' 
představami Turku byz v dcero starostou, učitelem, vy-
kněz je ve svém obvo,du. záro';'��r��: daní, všudypřítomným fa�t6-
konavatelem posledm vule,_vy. 1 v b 'kem ny'brž pánem vseho 

k'h v• ota mkoh s uze Ill ' , v tem občans e o z1v ' hl d Turkům vytýkat, nem, ze 
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od církve by znamenalo ne�en, zmc1 é době jak nyní existuje 

ákl d voslavne cirkve v t po ' v ' 1 kopat z a y pra . , v d k bláhovy' aby se vážne dommva '
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To je naprosto nemysht;lX:d č' glickému lidu a Evrope. 
pohrávat, a tak sypat p1se o o 1 an 

Napsal K. Marx JO. března 1854

Otištěno jako úvodník

"'ew- York Daily Tribune",
v „J11 
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ú S T U p R U S Ů O D CA LA FA T U9s

, Rusové ustoupili od Calafatu a ú ln v , v plan tažení. To jsou slavné konc ,P e , pry_ prepracovali celýkampaně, během níž byly , I ve n�ma?ave a riskantní tříměsíčníska. To jsou plody nepocho 

u� �e 'vyh cerpany poslední zdroje Valaš-v• v v . P1 e ne o pochodu do Mal 'h V I v pn nemz, Jak se ukázalo R , . e o a asska, v•v, , usove naprosto 1gno li • neJs1 strategická pravidla Ab d b r rova neJzáklad-které drželi Turci na levé� b v\ oDy I ?alafat, jediné předmostí své armády na kraJ· , re u unaJe, soustředili hlavní masti mm pravém křídle tí a levé křídlo zřejmě pone h r ' za mco oslabený střed koli útoku, který by si by[; Ihnl apro v�tolnechráněné proti jakému-. 1· o nepnte zamanout v• Jevova I takovou bezstarostnost „v v , ' a pntom pro-spojů, že to nemá obdoby v d�-tal1�em, d�p:av�ích a ústupových této hrubé chyby nevyužil l J na':, _v�lecmctv1. 2e Orner paša vyslance v Cařihradev Cht:l zbe vyh svetlit Jen zákrokem anglického v · e yc nyní k ' · k ze Rusové museli nakonec d u azat, Ja došlo k tomu cíle. s ostu ou ustoupit, aniž dosáhli svéh�Řekl jsem, že museli ustou it d okázale ohlašovany' vyv h l' p s ostu ou, nebot když útok takv, rc o 1 pouze dobyť , pnmo ohrožovalo a skonči
' t' h , k im. postavem, které je b ' ic ym a s romny' , t ez pokusu o vážný boj kd v t v , m us upem, dokonce než nepřetržitá řada o�y1f: ::e�1, kter� ��zt,ak není nic jiného pan generál nakonec po , y ' nema Jmy výsledek, než že zna, že se nechal d · opravdu vrchol ostudy. vo it za nos - je to Ale nyní k věci. Rusové měli koncem k 1 a Besarábii tato vojska: ro u 853 ve Valašsku, Moldavsku
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1) 4. armádní sbor (Dannenbergův): tři pěší divize, jednujezdeckou divizi a čtyři dělostřelecké brigády, celkem po odečteníztrát asi 45 000 mužů. 2) Z 5. sboru (Liděrsova): jednu pěší divizi, jednu jezdeckoudivizi, dvě dělostřelecké brigády - asi 15 000 mužů. 3) 3. sbor (Ostěn-Sakenův): tři pěší divize, jednu jezdeckoudivizi, čtyři dělostřelecké brigády, ,celkem asi 55 000 mužů. Úhrnem tedy asi 115 000 mužů, nepočítáme-li nekombatanty* a jednu divizi Liděrsova sboru v okolí Oděsy, která tam koná posádkovou službu a kterou proto nelze počítat. Do začátku prosince byly v podunajských knížectvích jenjednotky, kterým veleli Dannenberg a Liděrs. Když se přiblížil Ostěn-Sakenův sbor, bylo to signálem k velkému soustředění pro útok na Calafat. Místo Ostěn-Sakenova sboru na Bugu a Prutu měl zaujmout 6. sbor (Čeodajevův), který byl tehdy na cestě z Moskvy. Po doplnění tímto sborem byla by podunajská armáda měla asi 170 000 mužů, ale byla by mohla být ještě zesílena, kdyby byli nově povolaní branci z jihozápadních gubernií posláni rovnouna válčiště. Ale ruskému veliteli se zdálo, že k obraně celé linie Dun·ajeod Braily až po Nikopol stačí 115 000 až 120 000 mužů a že muještě zbude dost vojska, které by mohl soustředit na krajním pravém křídle k útoku na Calafat. Když se tento plán koncem prosince začínal realizovat, Calafat mohl stěží pojmout víc než 10 000 až 12 000 obránců; dalších 8000 vojáků bylo ve Vidinu, jejich podpora ovšem nebyla tak jistá,protože by se byli museli přepravit přes rozbouřenou řeku v nepříznivé roční době. Ale pomalé přesuny ruských vojsk, nerozhodnost knížete Gorčakova a hlavně pružnost a smělost Ismaila paši,velitele Calafatu, dovolily Turkům soustředit na ohroženém místě na 40 000 mužů a přeměnit Calafat z pouhého předmostí, k jehož dobytí by byla stačila dvojnásobná síla, než měli obhájci, v opevnění, kam lze umístit přinejmenším 30 000 mužů a které odolá každému útoku kromě pravidelného obléhání. Správně se říká, že nejvyšším 
* - tj. osoby, které provázejí armádu a jsou beze zbraně, jako zdravotnic

ký personál a jiné neřadové služby. (Pozn. čes. red.) 
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triumfem budovatele polních opevnění je, musí-li nepřítel proti 
němu vybudovat zákopy; Rusové sice zákopy nebudovali, ale jedině 
proto, že viděli, že ani takové krajní prostředky jim nejsou nic 

platné a že Calafat v dané lhůtě stejně nedobudou. Calafat vejde 

do dějin válečnictví jako klasický příklad válečného umění vedle

takových vzorů polního opevnění, jako byly tábor Bedřicha II. 
u Bunzelwitz, opevnění u Torres Vedras a okopy arcivévody Karla 

u Verony.99 

Všimněme si nyní prostředků,':které měli Rusové k dispozici 
pro útok . Ze mínili vážně dobýt Calafat, dokazuje park obléhacího 

dělostřelectva, který dopravili až do Craiovy. Připomínáme mimo
chodem jako jednu z mnoha vojensky nepochopitelných událostí
této války, vysvětlitelnou pouze diplomatickými zásahy, že Ó mer 
paša nečinně přihlížel k dopravě těchto děl tam i zpět . Rusové 
totiž potřebovali už jen jedno, a to dostatečné množství vojska, 
aby zatlačilo Turky, chránilo zákopy a baterie a zteklo průlomy, 
jakmile se podaří je prorazit. Ismail paša i zde postupoval jako 

ener gický a bystrý vojevůdce . Jeho výpad 6. ledna směrem k Če
tati, jeho prudký útok, který skončil porážkou ruské přesily, nové 
a nové podobné útoky, které prováděl po celou dobu, dokud Rusové 
ještě soustřeďovali své síly a dokud nebyl přesilou úplně uzavřen

na malém dunajském poloostrově - zkrátka jeho systém obrany 
soustředěnými útočnými údery na jednotlivé body ruské fronty
s cílem zničit, pokud to bylo v jeho silách, nepřítele po částech,
přesně odpovídal tomu, co by měl dělat v jeho situaci vojevůdce, 
a tvoří radostný kontrast k pasívní obraně Ó mera paši u Oltenitsy 
či k jeho lenivé nečinnosti po celou dobu, po kterou se zdržoval 
na dolním Dunaji . Ó mer paša prováděl na různých místech drobné 
útoky - nikdy je ovšem, jak je vidět, nedovedl včas ukončit, ale 
pokračoval v nich řadu dní se zaslepenou tvrdošíjností stále na témž 
místě, i když bylo zřejmé, že nejsou k ničemu - jenže takové 
drobné útoky nemají žádný význam, jde-Ji o to, přepravit přes
Dunaj 40 000 až 60 000 lidí. 

Přes to všechno dokončili Rusové koncem ledna soustřeďování 
vojskfkolem Calafatu. V otevřeném poli měli zjevnou převahu, 
museli tam tedy mít na 30 000 až 40 000 mužů. Odečteme-li 
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Říká se teď, že se Rusové pokusí překročit Dunaj na opačném 
konci fronty mezi Brailou a Galací a budou postupovat přímo na Drinopol jako v letech 1828 až 1829. Není-li dokonalé dorozumění 
mezi Rusy na jedné straně a anglo-francouzskou eskadrou na druhé straně, je takový pochod strategicky nemožný. Známe ještě jiné vysvětlení tohoto ústupu. Čeodajev prý dostal rozkaz zastavit pochod a má zřídit severně od Oděsy tábor pro 30 000 až 40 000 
mužů. Je-li to pravda, nemůže vystřídat žádné oddíly na Prutu 
a Seretu, ani posílit Gorčakova před Calafatem. Knížeti Gorčakovovi tedy nezbývá než ustoupit ve stejně vzorném pořádku, v jakém přitáhl. Tak končí veliká tragikomedie ruského pochodu na Calafat.* 

Napsal B. Engels 13. bfezna 1854 
Otištěno v „ The Peoplťs Paper", 
čís. 98 z 18. března 1854 
a jako úvodník 
u „New-York Daily Tribune",
čís. 4040 z 30. bfezna 1854

Podle textu 
v „ The Peoplťs Paper", 

srovnaného s textem 
v „New-York Daily Tribune" 

Přeloženo z angličtiny 

* - V „New-York Daily Tribune" zní závěrečný odstavec článku takto:
,,A tak se naši britští kolegové marně dohadují, co bylo příčinou ruského ústupu. 
Nuže, jaká to byla příčina? Prostě tato: Francouzské a britské jednotky mají od
jet do Cařihradu. Nic není snazšího a prostšího než poslat je odtud do Oděsy 
nebo Besarábie a přerušit Rusům spoje. 

Ať už jsou skutečné úmysly koalice sebekrotší, nátlak zvenčí by ji mohl při
mět k vážné akci. Gorčakov zřejmě nevěří v čistě diplomatické poslání západních 
armád. I kdyby si mohl být zcela jist Anglií, na Francii se spoléhat nemůže. I 
kdyby věřil všem kabinetům, nemůže věřit generálům. Mohl riskovat boční po
chody, dokud proti němu stáli Turci; ale jakmile je tu nebezpečí, že by mu moh
lo vpadnout do boku francouzské a britské vojsko, nebere to na lehkou váhu. 
Proto dostal Čeodajev rozkaz zastavit pochod a vybudovat severně od Oděsy 
tábor pro 30 000 až 40 000 mužů. Proto nemůže vystřídat žádné oddíly na Pru
tu a Seretu. Proto nemůže Gorčakov u Calafatu čekat žádné posily. Proto se 
útok na toto místo stal nemožným. ProtoknížetiGorčakovovi nezbývá než ustou
pit ve stejně vzorném pořádku, v jakémlřitáhl. Tak končí veliká tragikomedie
ruského pochodu na Calafat." (Pozn. re .) 

K. MARX

DOKUMENTY O ROZDĚLENI

TURECKA

Londýn, v úterý 21. března 1854
• v • • v• b li uceni uveřejnitNejdůležitější událostí Je, ze nnmStn Y n , h v, v , • t . korespondenci100 s ruským carem z prvmc tn mes1cusvou aJnou 1 v · 

m ého úřadování, a rovněž memorandum o r�z� VU�'e mezi care svlordem Aberdeenem v roce 1844, k jehož uvereJnem vyprovokoval 

a b "101 · Aberdeena Journal de Saint-Péters ourg . 1 d l 'd vZačnu "rozborem „memoranda" hraběte Nesse ro a v a e 

e"ího Veličenstva založeného na tom, co mu sdělil ruský car hnedJ � , v v v A' l" č u 1844 . Nyněiší status quo osmanské0 své navsteve v ng u v ervn � v , , . 
�,v , e tam J·e v dokonalém souladu s vseobecnym zaJmem nse prav1 S , " dv h d ., to ' d v , , " Anglie a Rusko se v tomto bo e s o u31, a pro na u rzem nnru · N 'd 0 l vitě'ší. d ., své úsilí o zachování tohoto statu quo. " eJ u ez_ � SJ;it::�J; nechat Portu žít v klidu, zbytečně ji ,n�znepokoJova� 
�iplom;tickým hašteřením a nevměšovat se, nem-h to nezb��: 
třeba do jejích vnitřních záležitostí." Jak s úsp�ch�m prova e ' é d v nli ost1""? Za prvé Velká Bntáme nemá za-tento syst m z rze v . ' d é sahov;� do toho jakým způsobem Rusko pokládá za vho n vyb-' 

k ' mít Turecko k tomu, a Ykládat své smlouvy s Portou, naopa ' ma , ' ' 
se řídilo ruským výkladem těchto smluv ; a za _ druh�, Rus�� �a br!d 1 trvale" se vměšovat mezi sultána a Jeho restans 

ovo eno " v nli . " • v. Portě
oddané. Zkrátka a dobře, ,,systém zdrze vo�tl ' vuc1 '

�namená systém součinnosti s Ruskem. Tento pod1vny návrh nem
ovšem vyjádřen tak naplno. , h" M dum se tváří J. ako by mluvilo o „všech velmoc1c ' 

emoran ' 1 . k 
v Ruska

ale přitom dává jasně najevo, že žádné ve moci rome t v• 
a Anglie neexistují. O Francii se tam říká, že „se bude mu�e pr:,
způsobit kursu, na kterém se dohodne Petrohrad s Londynem 
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Rakousko se tu líčí jako pouhý přívěsek Ruska, který nežije vlast
ním životem, neprovádí svou zvláštní politiku, nýbrž politiku „úzce 
spjatou zásadou naprosté totožnosti" s politikou Ruska. Prusko se tu 
přechází jako úplná nula, jako by nestálo za řeč, a proto tu o něm 
není ani zmínka. ,,Všechny velmoci", to je tedy jen řečnický obrat, 
jímž se rozumí dva kabinety: petrohradský a lóndýnský; a linie 
postupu, na níž se dohodly všechny velmoci, znamená linii navrže
nou v Petrohradě, které se má Londýn držet. V memorandu se 
praví: 

„Porta má neustálou tendenci vyvlékat se ze závazků, které jí ukládají 
smlouvy uzavřené s ostatními mocnostmi. Doufá, že se jí to bude dařit beztrestně, 
protože počítá se vzájemnou řevnivostí kabinetů. Domnívá se, že nebude-li plnit 
závazky vůči jedné mocnosti, ostatní se jí zastanou a sejmou z ní všechnu od
povědnost. 

Není správné posilovat Portu v tomto klamu. Pokaždé, když nedodrží 
závazky vůči jedné velmoci, je v zájmu všech ostatních upozornit ji na nespráv
nost jejího postupu a vyzvat ji se vším důrazem, aby učinila zadost kabinetu, 
který oprávněné požadavky předkládá. 

Jakmile Porta pozná, l.e ji ostatní kabinety nepodporují, ustoupí a vzniklé neshody 
budou urovnány smírně, anil. povedou k nějakému konfliktu." 

To je·formule, s níž se Rusko obrací na Anglii, aby mu po
mohla vymoci na Turecku nové ústupky na základě starých smluv. 

„Při dnešních náladách v Evropě se kabinety nemohou lhostejně dívat na 
to, jak je křesťanské obyvatelstvo v Turecku vydáno nelítostnému útlaku a nábo
ženskému pronásledování. Tuto pravdu je třeba osmanským ministrům neustále 
připomínat a přesvědčovat je, že s přátelstvím a podporou velmocí mohou 
počítat jen pod tou podmínkou, že budou zacházet s křesťanskými poddanými 
Porty snášenlivě a mírně. 

Představitelé cizích mocností by se měli řídit těmito zásadami a postupovat 
v duchu dokonalé shody. Předkládají-li Portě formální protesty, musí mít tyto 
protesty skutečně ráz naprosté jednomyslnosti, i když rozhodně nemají mít formu 
bezpodmínečného diktátu." 

Takovýmto jemným způsobem se Anglii naznačuje, jak pod
porovat nároky Ruska na náboženský protektorát nad křesťany v Tu-
recku. 

· · 

Když Rusko takto vyložilo předpoklady své „politiky zdržen
livosti", nemůže před svým důvěrníkem skrývat, že právě tato 
zdrženlivost by se mohla ukázat osudnější než jakákoli politika 
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agrese a velmi silně přispět k rozvoji všech oněch „prvků rozkladu",

které se v osmanské říši vyskytují, takže jednoho krásného rána

„nepfedvidané okolnost.i by mohly urychlit· její rozpad, aniž bude

v moci spřátelených kabinetů tomu zabránit". Vyvstává otázka,

co dělat v případě, kdyby takové nepředvídané okolnosti způsobily

konečnou katastrofu Turecka. 
Jediná věc, která prý je nutná v případě, že by hrozil neod

vratný rozp�d Turecka, je to, aby Anglie a Rusko „dospěly k pfedběžné

dohodě, dfive než pfikročí k akci". ,,To bylo v zásadě dohodnuto," jak

se praví v memorandu, ,,za posledního carova pobytu v Londýně"

(za dlouhých jednání mezi samovládcem na jedné straně a vévodou

z Wellingtonu, sirem Robertem Peelem a hrabětem Aberdeenem

na druhé straně). Výsledkem byl „podmínečný závazek, že dojde-li

k něčemu nepfedvidanému v Turecku, Rusko a Anglie se pfedběf,ně do

mluví o společném postupu". 

Co však znamená tento „podmínečný závazek"? Předně, že

se Rusko a Anglie mají předběžně dorozumět o rozdělení Turecka;

a za druhé, že se Anglie má zavázat uzavřít svatou alianci s Ruskem

a Rakouskem, jež se tu líčí jako alter ego* Ruska, proti Francii,

J·ež bude nucena", ti. donucena jednat podle toho, jak ony budou
" :J t' 

chtít. Samozřejmý výsledek takového společného dorozumění,\ by

byl, že by se Anglie zapletla do krvavé války s Francií, a tak by

Rusko mělo úplně volné ruce a mohlo by provádět v Turecku svou

vlastní politiku. 
Velký důraz se stále znovu klade na „nepředvídané okolnosti",

které by mohly urychlit pád Turecka. V závěru memoranda však

tato záhadná slova mizí a jsou nahrazena jasnější formulací:

„Uvidíme-li, že se osmanská říše musí rozpadnout", Anglie a Rusko

uzavřou předběžnou dohodu atd ... Tedy jedinou nepředvídanou

okolností bylo nepředvídané prohlášení Ruska, že se osmanská říše

musí rozpadnout. Hlavní přínos podmínečného závazku spočívá

v tom, že by Rusko mohlo kdykoli říci, že hrozí náhlý rozpad

Turecka, a přimět Anglii, aby zahájila vyjednávání na základě

vzájemného dorozumění, že taková katastrofa je neodvratná.

• - druhé já. (Pozn. red.)
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Nyní tedy, asi deset let po tom, co bylo toto memorandum 
��stave�o, se �-s��hlasu s tím Anglii řádně oznamuje, že osmanská
nše ,doz1la svuJ z1vot a že má tedy vstoupit v platnost dříve sjed
na�a doh�da o vyloučení Francie, tj. že se má zorganizovat spik
n�tí ,za zady. T�re�ka a Francie. To je úvod k vým,ěně celé řady 
taJnych a duvernych dokumentů mezi Petrohradem a koaliční 
vládou. 

�ir ?· H. Sey�our, britský vyslanec v Petrohradě, posílá.svou 

P1;�1 taJnou a duvěrnou depeši lordu J. Russellovi, tehdejšímu 

nnmstru zahraničních věcí, 11. ledna 1853. 9. ledna večer měl 
„tu čest" sejít se s carem v paláci velkokr{ěžny Jeleny, která ráčila 
poz_va_t lady Seymourovou a lorda Seymoura a představit je carské 
rod:�e., Car k němu velmi milostivě přistoupil a vyjádřil velké 
potes:m na� zprávou o vytvoření koaliční vlády, jíž přál dlouhé 
trvám, .a �ozádal vyslance, aby vyřídil starému Aberdeenovi jeho 

blahoprám a aby lorda Johna Russella přesvědčil, žé 
„je nes�rně důl�žité, aby obě vlády - anglická vláda a já, a já a anglická 

vlád� - udrzovaly neJlepší vztahy; že to ještě nikdy nebylo tak zapotřebí jako 
práve teď". 

Všimněte si, že to bylo řečeno v lednu 1853, právě v době 
kdy_ R�kousko - ,,mezi nímž a Ruskem", jak praví memorandum:
,,e�stuJe naprostá shoda v zásadách, pokud jde o turecké záleži
tosti" - nepokrytě kalilo vodu v Černé Hoře 

. 

. . 

„Jestliže 11V' se dohodneme," řekl car, ,,nezáleží na tom co si budou myslet 
nebo co budou dělat druzí. Turecko je ve velmi kritické situaci " pokračoval 
tónem předstíraného soucitu, ,,a budeme s ním mít všichni ještě mn�ho trampot." 

�dyž toto prohlásil, podal siru H. Seymourovi velmi milostivě 
ruku, Jako _ by se s ním loučil; ale sir Hamilton, ,,kterého okamžitě 
�apadlo, :e rozhovor nebyl dokončen", byl ,;tak velice smělý", 
ze pokorne poprosil samovládce, aby se „o tureckých záležitostech 
vyslovil poněkud podrobněji". 

„Imperátorova slova i jeho chování " poznamenává sir Hamilton byl 
sice dál lm" l'd é 1 

' ' " y 
�� e ve 1 v_1 n , a e prozrazovaly, že Jeho Veličenstvo nemíní se mnou

hovont o de,rwnstraci, kterou hodlá prouést na jihu." 

. Budiž �oznamenáno, že už ve své zprávě ze 7. ledna 1853
mformoval sir Hamilton britskou vládu, že 
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,,5. armádní sbor dostal rozkaz přesunout se na hranici podunajských pro
vincií a 4. sbor dostane rozkaz být v pohotovosti, aby se mohl v případě nutnosti 
dát na pochod". 

A v depeši z 8. ledna 1853 oznamuje, že mu Nesselrode sdělil 
svůj názor, že „ruskou diplomacii bude nutné podepřít demonstrací 
síly". Sir Hamilton ve své zprávě pokračuje: 

,,Car mluvil zprvu poněkud váhavě; ale potom--zcela otevřeně a nevy
hýbavě řekl: ,Turecké záležitosti jsou ve velmi dezorganizovaném stavu; ·země 
sama je na pokraji záhuby (menace ruine); její rozpad bude velké neštěstí a je 
velmi důležité, aby Anglie a Rusko se v této věci naprosto jasně dohodly, aby 
ani jedna, ani druhá země nepodnikla nic bez vědomí druhé.' 

,Chápejte,' zvolal, ,máme co dělat s nemocným, těžce nemocným! Říkám 
vám rovnou, že by to bylo velké neštěstí, kdyby nám právě teď skonal, zvláště 
kdyby to bylo dřív, než zařídíme všechno nutné. Ale teď není vhodná doba 
o tom s vámi mluvit.'"

Medvěd pokládá pacienta za tak slabého, že ho musí sežrat. 
Sir Hamilton, poněkud poděšen touto „nepředvídanou" diagnó
zou moskalského lékaře, odpověděl s dokonalou zdvořilostí: 

,,Vaše Veličenstvo mi jistě ráčí dovolit ještě jednu poznámku. Vaše Veli
čenstvo hovoří o nemocném, to je naprosto správné; ale Vaše Veličenstvo mi 
laskavě promine, dovolím-li si připomenout, že na velkomyslném a silném je, 
aby s chorým a slabým zacházel milosrdně." 

Britský vyslanec se utěšuje tím, že tento jeho souhlas s caro
vými názory na Turecko i na nemoc a jeho výzva k shovívavosti 
s chorým „alespoň panovníka neurazily". Tak končí zpráva sira 
H. Seymoura o jeho první důvěrné rozmluvě s carem; přestože se
při · tomto vis-a-vis* projevil jako dokonale uhlazený člověk, má
přitom dost soudnosti, aby varoval svou vládu těmito slovy:

,,Každá nabídka tohoto druhu zamýšlí pouze dát na vybranou. Na vy
branou je tu zřejmě toto: Nedohodne-li se vláda Jejího Veličenstva s Ruskem 

o tom, co se má stát v případě náhlého rozpadu Turecka, nebude si moci Anglie
příliš stěžovat, budou-li připravovány výsledky, které se jí nebudou líbit. Jestliže 
se naopak vláda Jejího Veličenstva zúčastní úvah o takových eventualitách, 
stane se do jisté míry sama činitelem připravujícím tuto katastrofu, i když jí 
tolik záleží na tom, aby ji pokud možno oddálila." 

* - rozhovoru mezi čtyřma očima. (Pozn. red.)
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Sir Hamilton uzavírá svou zprávu touto epigramatickou
sentencí:

„Závěr je pravděpodobně ten, že pro Anglii J·e žádoucí úzká d h d 
R k  'l b'" o o a  

s us em s c1 em za ramt pádu Turecka - kdežto Rusku by bylo vítané kd b 
tato dohoda vedla k událostem, které by tento pád přivodily." 

' y y

!.4. ledna, jak sir G. H. Seymour informuje J. Russella ve své
depes1 z 22. ledna 1853, měl další důvěrnou rozmluvu s carem
kterého_ ,,za�tihl o samotě". Samovládce ráčil udělit anglickém�
vysl�n:1 lekc1 o východ�í. otázce. Řekl, že neholduje známým s_nůin 

a planum carevn� Ka_tenny II. Naopak, podle jeho názoru existuje 

pro R���o 
v

s,�:d Jen Jedno nebezpečí, a to další rozšiřování jeho 

bez�:k JIZ pn�� velké _říše. (:7' aši čtenáři si vzpomenou, že jsem na to 

narazel, kdyz Jsem �1toval Jedno místo z depeše hraběte Pozza di
Borgo.) R�ským záJmům prý nejlépe vyhovuje status quo v Tu
recku. Na J<:_dné straně :�rci ztr�tili svou vojenskou výbojnost a na
druhé strane „tato zeme Je dost silná nebo byla dosud dost silná ab . h'""l ' . ' y
s1 u aJI a svou nezav1slost a zajistila si vážnost u jiných zemí".
Avšak v této říši náhodou žije několik miliónů křesťanů a O ty

, v b , b 
on

��vs,1_pecovat, �� y t? b�la úloha sebeobtížnější a „sebenepříjem-
neJ,SI . To mu pnkazuJe za roveň jeho právo, povinnost i nábožen
stv1. Potom se car náhle vrátil k svému podobenství O nemocném 
t

vv é v kl 
)

e�ce nemocn m, a re , že rozhodně nesmějí připustit, ab "im
d k 1 ' v,« " Y J 

naJe nou s ona v naruc1 (de leur échapper). ,,Chaos, zmatek
a nevyhnutelná evropská válka by následovaly vzápětí za touto 

katastrofou, kdyby k ní došlo nenadále a dfív ne� bude p •;;, . , , , .,, rz
l'raven 

ně.Jaky plán dalšťho postupu." 
Po této opětné zmínce o hrozícím zániku osmanské říše ná

sledovala výzva k Anglii, aby se na základě· podmínečného zá-
k " d v1·1 

" 
vaz u roz e 1 a s Ruskem o dědictví. Car se však stál vl„ e neme 

� to�u, ab� naznačil �vůj plán dalšího postupu", a spokojil se tím,
z� d1�lomat1cky vytyčil, co je třeba mít hlavně na zřeteli v případě
delem.

•. "C�ci s vámi �uvit jako přítel a gentleman. Dojdeme-li Anglie a já v této
zález1tosti k dohorle, na ostatních mi málo záleží· co dělaií neb · li
dru ' • • • ·d • ' � O CO Sl mys 

. z�, to Je �1 Je �o. A pak\ reknu vám to UJ?římně, kdyby se Anglie chtěla nyní
usadit v dánhrade; nedovolil bych fo. Ne:přicitá'm vám tenťo tíniysli ale je lepší 
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mluvit v takových případech jasně. Pokud jde o mne, jsem rovněž ochoten 
zavázat se, že se tam ani já neusadím, rozumí se jako vlastník; pokud jde o do
časné držení, toho se nezř-íkám. Mohlo by se stát, kdyby nebyla učiněna před
běžná opatření a všechno bylo přenecháno náhodě, že by mě okolnosti přiměly, 
abych dočasně obsadil Cařihrad." 

Car tedy zakazuje Anglii usadit se v Cařihradě, ale sám na to 

pomýšlí, ne-li] jako vlastník, tedy jako ,dočasný držitel. Britský
vyslanec poděkoval Jeho Veličenstvu za otevřenost tohoto pro
hlášení. Mikuláš se potom odvolal na svou dřívější rozmluvu s vé
vodou z Wellingtonu, jejímž záznamem nebo, dalo by se říci,
shrnutím bylo memorandum z roku 1844. Když přešli k otázce 

dne - k carovým nárokům na svatá místa - britský vyslanec
vyjádřil své obavy:

„V případě, že by zakročila ruská armáda, dalo by se počítat s dvěma 
důsledky, buď s protidemonstrací, kterou by mohla vyprovokovat Francie, 
anebo s vážnějším di1sledkem, povstáním křesťanského obyvatelstva proti sul
tánově moci, která je už beztak velice otřesena revoltami a těžkou finanční 
krizí. Car mě ujistil, že jeho vojska se dosud nepohnula z místa (n'ont pas bougé), 
a řekl, že doufá, že žádného zákroku armády nebude zapotřebí. Pokud jde o fran
couzskou výpravu do sultánovjch drlav, Jeho Veličenstvo prohlásilo, že takový krok 
by okamžitě způsobil krizi; jeho čest by mu velela poslat bez odkladu a váhání 
do Turecka vojsko; kdyby takový obrat událostí přivodil pád tureckého sultána 
(le Grand Ture), litoval by toho, ale měl by vědomí, že jednal tak,jak byl nucen 
jednat." 

A tak dal nyní car Anglii domácí úkol: má vypracovat „systém 
dalšího postupu", jak odstranit osmanskou říši, a „uzavřít před
běžnou dohodu o nastolení nového pořádku, který by nahradil 
dosavadní". Povzbudil žáčka tím, že mu ukázal, jakou odměnu 
by mohl získat, když se mu podaří tuto úlohu vyřešit, a propustil 
ho s otcovskou radou: 

„Bylo by ušlechtilým triumfem civilizace 19. století, kdyby se podařilo bez 
přerušení všeobecného míru vyplnit mezeru vzniklou zánikem muslimského pan
ství v Evropě na základě opatření dvou hlavních vlád, které mají největší zájem 
na osudu Turecka." 

Na tuto výzvu Anglii se ozval lord J. Russell a svou odpověď
poslal v tajné a důvěrné depeši z 9. února 1853. Kdyby byl lord
John v celém rozsahu prohlédl carův úskočný plán zatlačit Anglii
db ne�práv'ného postaVení už ťím, že s ním vsťoupí do tajného
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vyjv�dná-�'ání o budoucím rozdělení spřáteleného státu, byl by sipoema! Jako car a byl by se spokojil ústní odpovědí baronu Brun
novovi, místo aby posílal do Petrohradu oficiální vládní dokument.Ještě pře_dtí�: �ež byl! tajné dokumenty předloženy sněmovně,psaly „T1mes , ze depese lorda Johna je velmi rozhodným a roz-h vv ' d , , " '' 

orceny� o m1tn�ti� carových návrhů. Ve svém včerejším čísle 
�Y�? �ovmy odvolavaJ1 své chvalozpěvy na lorda Johna a prohlaSUJI, ze „tento dokument si nezaslouží chvály, které se mu na základě neúplných informací dostalo". Lord John vyvolal hněv· listu„ Times" svým prohlášením na pátečním zasedání Dolní sněmovny v á 'ze naprosto nem ve zvyku posílat sdělení do těchto novin a že článek týkající se jeho odpovědi siru G. H. Seymourovi četl tep�e 
tři dny po jeho uveřejnění. 

Každý, kdo ví, jakým pokorným a poníženým tónem mluvilivši�hni a�gličtí ministři �dvroku 1814, Canninga nevyjímaje, při
svych styc1ch s Ruskem, JISte uzná, že depeši lorda Johna je nutno pokládat za hrdinský čin tohoto pidimužíka. 

v}e�to tento �oku�e�t je d� jisté míry významným příspěvkem k deJmam a velmi dobre 1lustruJe vývoj jednání budou vaši čtenářijistě rádi, když se s ním seznámí in extenso* : '

LORD JOHN RUSSELL SIRU G. H. SEYMOUROVI
(T aj n é a důvěrné) 

Vážený pane, 
Ministerstvo zahraničních věcí 9. února 1853

., 
ob�ržel jsem � předložil královně Vaši tajnou a důvěrnou depeši z 22. ledna.JeJ1 Vehcenstvo při této příležitosti stejně jako při dřívějších příležitostech konstatovalo s radostí umírněnost, otevřenost a přátelský tón Jeho carského v 1· _v tv J ., v 1·v e l cens a. eJ1 e 1censtvo mě pověřilo odpovědět v témž duchu umírněné ?tevřené a přátelské diskuse. Otázka, kterou nadhodilo Jeho carské Veličenstvo'Je velmi vážná. Zní, zda v případě, že rozklad turecké říše je pravděpodobný čidokonce hro,zí, není lepší předem učinit opatření pro tento případ než vydávatse -�ebez?eč1 chaosu, zmatku a nevyhnutelnosti evropské války, která by dozaJ1sta nasledovala vzápětí za touto katastrofou, kdyby k ní došlo nenadále a d" 

v b b I 
v· nv,nez . Y Y pnpraven nějaký plán dalšího postupu. To je bod, pravilo Jeho carskéVeličenstvo, na který bych rád zaměřil pozornost vaší vlády. Při posuzování

* - podrobně, v plném znění. (Pozn. red.)
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této závažné otázky vláda Jejího Veličenstva především zjišťuje, že dosud nedošlo 
k akutní krizi, která by vyžadovala řešení tohoto širokého evropského problému. 
Vznikly sice spory o svatá místa, ale tyto spory se netýkají vnitřní správy Tu
recka a týkají se spíše Ruska a Francie než Vysoké Porty. Jisté narušení vztahů 
mezi Rakouskem a Portou způsobil turecký útok na Čemou Horu; ale přitom 
jde spíš o nebezpečí hrozící hranicím Rakouska než sultánově autoritě a bez
pečnosti; takže nejsou dostatečné důvody k tomu, aby se sultánovi oznámilo, že 

není s to zajistit klid doma nebo. udržet přátelské vztahy ke svým sousedům. 
Dále by vláda Jejího Veličenstva ráda poznamenala, že nelze s jistotou určit, 
kdy k zmíněné události dojde. Když se Vilém III. a Ludvík XIV. smluvně do
hodli o následnictví po Karlu II. Španělském, činili opatření pro případ, který 
se dal čekat v nejbližší době. Churavost španělského vládce a jistý konec každého 
lidského života způsobovaly, že to byla událost jistá a blízká. Smlouva o roz
dělení smrt španělského krále nijak neurychlila. Totéž se dá říci o opatřeních 
z minulého století, která se týkala osudu Toskánska po úmrtí posledního panov
níka z rodu Medici. Ale možnost rozpadu osmanské říše je něco jiného. Může 

nastat za dvacet, padesát, sto let. Za těchto okolnost{ by bylo těžko slučitelné s přátel

skými ciry, které ruský car chová k sultánovi v nemenši míře než královna Velké Británie, 

dťlat předem dispozice o provinciích, které jsou nyní pod jeho vládou. Kromě této úvahy je 

třeba poznamenat, že taková dohoda by v tomto případě nepochybně ještě 
urychlila eventualitu, pro kterou se uzavírá. Nezpravit Rakousko a Francii 
o této dohodě by nebylo správné a takové zatajování by se ani nesrovnávalo
s cílem předejít evropské válce. Jeho carské Veličenstvo dozajista nemá takové 
zatajování v úmyslu. Rozumí se tedy samo sebou, že jakmile by se Velká Británie 

a Rusko shodly na kursu, který chtějí sledovat, a rozhodly by se jej prosazovat, 
informovaly by o svých opatřeních velmoci v Evropě. Takto uzavřená a vyhlá
šená dohoda by nezůstala dlouho v tajnosti; a zatímco by na jedné straně roz
hořčila a znepokojila sultána, povzbudila by všechny jeho nepřátele, až by se 

dověděli o její existenci, k tomu,· aby zesílili násilné akce a vedli proti němu ještě 
úpornější boj. Bojovali by s vědomím, že musí nakonec zvitězit; kdežto sultánovi 
generálové a jeho vojska by měli pocit, že žádný dočasný úspěch nemůže za
chránit jejich věc před konečnou porážkou. To by vyvolalo a posílilo právě onu 
anarchii, ze které jsou obavy, a prozíravost přátel nemocného by se mohla stát 
příčinou jeho smrti. Vláda Jejího Veličenstva se sotva potřebuje šířit o nebezpečí, 
které by bylo spojeno s plněním takovéto konvence. Válka o následnictvi je do
statečně jasným příkladem, jak málo je respektována taková dohoda, když jsou 
naléhavé důvody ji porušit. Postavení ruského cara jakožto dočasného držitele, 
i když ne vlastníka Cařihradu, by ho vystavovalo nesčetným nebezpečím vyplý
vajícím jak z dávných snů jeho vlastního národa, tak ze žárlivosti ostatní Evropy. 
Konečný vlastník, ať už by jím byl kdokoli, by se asi sotva choval tak nečinně 
a netečně jako následníci Mehmeda II. Vládce Cařihradu má samozřejmě velký 
vliv na evropské záležitosti, protože má v rukou brány k Středozemnímu i k Čer
nému moři. Tohoto vlivu by bylo možné použít ve prospěch Ruska, ale mohlo 
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by ho být použito i ke kontrole a omezení jeho moci. Jeho carské Veličenstvo 
řeklo správně a moudře : Má země je tak veliká a ve všech směrech tak šťastně 
obdařená, že by bylo ode mne nerozumné, kdybych chtěl další území nebo víc 
moci, než mám. Naopak, poznamenal dále, naše veliké 1l snad jediné nebezpečí 
je v dalším rozšiřování beztak již příliš velké říše. Avšak silný a ctižádostivý stát, 
který by nastoupil na místo Vysoké Porty, by mohl způsobit, že by válka ze strany 
Ruska byla pro cara nebo jeho nástupce nevyhnutelná. A tak by se evropský 
konflikt zrodil právě z těch opatření, která mu měla zabránit, protože ani An
glie, ani Francie a pravděpodobně ani Rakousko by se nesmířily s tím; aby se 

Cařihrad dostal natrvalo do rukou Ruska. Pokud jde o Velkou Británii, vláda 
Jejího Veličenstva prohlašuje rovnou, že nechová žádné záměry ani přání zmoc
nit se Cařihradu. V tomto směru může být Jeho carské Veličenstvo naprosto 
klidné. Vláda je rovněž ochotna dát ujištění, že neuzavře žádnou dohodu pro 
případ eventuálního rozpadu Turecka, aniž o tom předem uvědomí ruského 
cara. Vcelku je tedy vláda Jejího Veličenstva přesvědčena, že nelze provádět 
politiku moudřejší, nezištnější a pro Evropu blahodárnější, než je ta, kterou již 
tak dlouho sleduje Jeho carské Veličenstvo a která učiní jeho jméno slavnějším, 
než jsou jména nejproslulejších vládců, kteří usilovali o nesmrtelnost nesmyslnými 
výboji v honbě za pomíjivou slávou. Má-li mít tato politika úspěch, je žádoucno 
projevovat vůči Turecku krajní zdrženlivost ; je nutné, aby všechny požadavky, 
které snad evropské velmoci hodlají předložit, nebyly vymáhány kategoricky, ale 
staly se spíše předmětem přátelského jednání; aby se pokud možno upustilo 
od nátlaku na sultána vojenskými a námořními demonstracemi; aby neshody 
v otázkách, které se týkají Turecka a jsou v kompetenci Vysoké Pórty, byly 
řešeny po vzájemné dohodě mezi velmocemi a jejich řešení se nevnucovalo slabé 
turecké vládě násilně. K těmto upozorněním by vláda Jejího Veličenstva ráda 
dodala, že podle jejího názoru by bylo důležité sultánovi doporučit, aby zachá
�el s křesťanskými poddanými podle zásad rovnosti a náboženské svobody, vše
obecně uznávaných u civilizovaných národů v Evropě. Čím víc se bude Turecko 
řídit pravidly rovného práva a nestranné vlády, tím méně důvodů bude mít 

ruský car uplatňovat právo na onen mimořádný protektorát, který Jeho carské 
Veličenstvo shledává tak obtížný a nepříjemný, přestože mu jej nepochybně 
přikazuje jeho povinnost a přestože je stvrzen smlouvou. Tuto depeši můžete 

přečíst hraběti Nesselrodovi, a bude-li to žádoucí, můžete sám odevzdat její opis 
do rukou carových. V tomto případě ujistěte při této příležitosti cara o citech 
přátelství a důvěry ze strany Jejího Veličenstva královny, které jsou .odpovědí 
na laskavý postoj Jeho carského Veličenstva. 

Zůstávám atd. 
J. Russell"

Závěry z tohoto rozboru musím odložit do svého dalšího 

článku*. Ale než skončím, rád bych ještě doplnil tato sdělení nej-
* Viz ienfo sva'žéki str. 172-187. (Pot:n. red.)
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novějšími zprávami, které jsem dostal z pramene jinak veřejnosti
nepřístupného, o postoji a plánech Pruska. 

Když konflikt mezi Ruskem na jedné straně a �nglo:francouz-
k 1. ' a druhe' dosáhl J"iž určitého kulmmačmho bodu,

s ou a ianci n , . 
l l Mi.kuláš svému švagrovi* v Berlíně vlastnoručm dopis,pos a car . 

o b · ·mž prohlašuie že Anglie a Francie mu sice mohou _ zpuso it
v ne " ' · ·· h t čeho ne 
určité škody na moři, ale na souši že se z JeJic s ;�ny __ m , -
b ., eboť bude mít koncem dubna 600 000 muzu pnpravenych 

0

{ih:out do pole. z těch by dal 200 000 k dispozic� Bedřic�u 

�lémovi, kdyby byl ochoten táhnout na Paříž a sesadit_ Lu�vika 

Napoleona. Slabomyslný král byl tímto návrhem t�� zauJat, ze ho 

Manteuffel musel tři dny přemlouvat, aby se do mceho takového
nepouštěl. Tolik o králi. " .• Pokud pak jde o pana von Manteuffela, ,,velkou ��o�nost., na mz
je pruská buržoazie tak pyšná, vidíme tomuto muzi az d� zaludku'.
přečteme-li si tajné instrukce zaslané panu Bunsenovi, vysla�ci
v Londýně, asi v téže době, kdy došel výše uvedený rus�ý dopis ;
tyto instrukce se ovšem dostaly do mých rukou naprosto Jmou c,es
tou, než jakou se pan Bunsen z��c1:1:il �ěkterýc� mý�h soukromych 

dopisů.102 Obsah těchto instrukci, JeJichz nadu�a dvoJ�načnost stylu 

prozrazuje zároveň školometa i zupáka, je asi takovyto : 
Dávejte dobrý pozor, odkud vítr fouká. Uvidíte-li, že Angli? bere _spoje-

nectvt s Francií vážně a že je odhodlána jít do války, trvejte na ,celistvosti a �e
ť · k ť á není naklonena

závislosti' Turecka. Zpozorujete-li, že ve své po itice o is a . š h 
válce, ven s kopím a zlomte je směle za čest a důstojnost krále, mého 1 va e o

pána." 
Má car tak docela nepravdu, když přec�ází Prusko jako úplnou 

nulu ? 

Napsal K. Marx 21. března 1854

OtiJtěno v „New-York Daily Tribune",

lís. 4045 z 5. dubna 1854

Podpis: Karel Marx 

• - tj. Bedřichu Vilémovi IV. (Pózfi. r'ěd.)

Podle textu novin 
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TAJNÁ D IP LOM AT I C K A

KORESPONDENCE

Londýn, v pátek 2 4. března 1854
Ačkoli vcelku lze depeši lorda J R * jako zdvořilé odmítnutí , · ussella charakterizovatcarova na vrhu uzavřít , 

v db v d�hodu o případném dělení Turecka . , s �m pre e!nou 

divné pasáže na které b , ' JS�u v m nekteré velmi po-
říká: ,,Nejso� dostatečn�c���:d�p�z�rml vaš� čtenáře. Lord John
milo, že není s to zajistit klid d omu, a y se sultánovi ozná
hy ke svým sousedům." oma nebo udržet přátelské vzta-

V důvěrných zprávách sira H s 
nikde zmínku že b b 1 · eymoura nenaJdeme ovšem 

podobného A proto\ 
t
:

h
�ar n�vrhoval oznámit sultánovi něco

, v 
• musime vyvodit že buď 1 d R tím, ze se naoko stavěl proti tako , kr k ' or ussell 

sám jeho možnost naznačit a b 
v:mu o u, ve skutečnosti chtěl

parlamentu bylo z důvěrný�h 

ne ? z� v doku1:1entech předložených 

Věc je tím podezřelejší, že p:��;:�1�� �a1;ultona 2něc� vypuštěno.
lord Clarendon ři svém ná , v ru n�t�, 5. unora 1853,
věcí dal lordu srratfordovi �tutu 

d
do

li�
radu muust_ra zahraničních , e e c ue takovéto mstrukce . ,,Vaše Excelence se vší otevřeností a v, , • a rovněž s důstojností samého It' b" pnmostí, slučitelnou s obezřetností

V I. y su ana, o �asní důvod . . v d e 1censtva k obavám že osma k, y,v . 
Y, Jez ve ou vládu Jejího. , h 

' ns a nse Je nyní mimořádny h y czzzc stdtů, které se naku"il„ a kt , p e o rozena. Stížnosti'" d , r " erym orta není s to neb , h sl:'atn sprava vlastních zdle"itostz' a t 'l , o nem oc otna vyhovět b ·1 ,<;; s a e rostouci slabost 'k é · 'I Y, že spojenci Porty používají v p I d , d b 
v 

,
l!Y v onn moci v Turecku způso-

pokojujícího tónu Kdyby tato "t 
os e Ill 

l
o e prave tak nezvyklého jako zne-

b é 
. s1 uace trva a nadále mohl b o ecn vzpouře křesťanských podd , h p 

, o Y to vést k vše-pro nezávislost a celistvost říše T �ny� I 
;ty a mohlo by se to stát osudným. o y y a atastrofa, jíž by vláda Jejího Veli-

* v· iz tento svazek str 168 170 (n d ' · - . ,o;:;n. re .)
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čenstva hluboce litovala, ale zároveň pokládá za svou povinnost upozornit Portu,
že některé z evropských velmocí ji pokládají za možnou, ba hrozící." (Viz
Modrou knihu o právech a výsadách katolické a pravoslavné cíi:kve, sv. I,
str. 81 a 82.)

Což to neznamená, že Anglie sultánovi prostě a jasně „nazna
čuje", že Turecko „není s to zajistit klid doma nebo udržet přátel
ské vztahy ke svým_sousedům"? Car řekl siru Hamiltonovi velice 
otevřeně, že nedovolí Anglii, aby se usadila v Cařihradě, ale že 
naopak zamýšlí usadit se tam sám, ne sice jako vlastník, ale jako 

dočasný držitel. Co odpovídá John Russell na toto zpupné pro
hlášení? Jménem Velké Británie se vzdává „všech záměrů či přání 
zmocnit se Cařihradu''. Od cara ovšem podobné ujištění nežádá. 
,,Postavení ruského cara jakožto dočasného držitele, i když ne vlast
níka Cařihradu, by ho vystavovalo nesčetným nebezpečím vy
plývajícím jak z dávných snů jeho vlastního národa, tak ze žárli-
vosti ostatní Evropy." 

Ze žárlivosti Evropy, a ne z opozice Anglie! Pok�d jde o An
glii, ta by to nepřipustila - ale ne!-_ lord John Russell se neodva
žuje mluvit s Ruskem takovým tónem, jakým mluví Rusko s An
glií - Anglie „by se nesmířila s tím, aby se Cařihrad dostal natrvalo
do rukou Ruska". Smířila by se s tím, kdyby se tak stalo na čas.
Jinými slovy, plně souhlasí s carovým návrhem. Nemíní dovolit 
to, čeho se car sám zříká, ale je ochotna připustit to, co zamýšlí 
udělat. 

Lordu Johnovi nestačí, že dosadil cara jakožto předpokláda
ného držitele Cařihradu, nýbrž ještě prohlašuje jménem anglické 
vlády, že „neuzavře žádnou dohodu pro případ eventuálního roz
padu Turecka, aniž o tom předem uvědomí Rusko". 

To znamená, že i když car siru H. Seymourovi oznámil, že on

již uzavřel dohodu s Rakouskem, aniž to předem sdělil Anglii, An
glie se naopak zavazuje, že až bude zamýšlet uzavřít dohodu 

s Francií, předem o tom Rusko uvědomí. 
„ V celku," praví lord John, ,,nelze provádět politiku moudřejší, nezištnější

a pro Evropu blahodárnější, než je ta, kterou již tak dlouho sleduje Jeho carské
Veličenstvo."Jeho kozácké Veličenstvo vždy neochvějně sledovalo politiku, 
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kterou zahájilo při svém nástupu na trůn a kterou teď liberální 
lord John prohlašuje za nezištnou a blahodárnou pro Evropu. 

Hlavním sporným bodem v nynějších komplikacích na vý
chodě je zřejmě nárok, který si činí Rusko na náboženský protektorát nad pravoslavnými křesťany v osmanské říši. Cara ani ne
napadlo své nároky skrývat a prohlásil siru Hamiltonovi otevřeně, že „právo bdít nad těmi několika milióny má zajištěno smlouvou" 
a že „svého práva používal mírně a šetrně" a že bylo „provázeno 
občas značně nepříjemnými povinnostmi". Dává mu snad lord John na srozuměnou, že takováto smlouva neexistuje a že car 
takovéto právo nemá? Že nemá o nic větší právo zasahovat do zá
ležitostí pravoslavných poddaných Turecka, než má Anglie vůči 
protestantským poddaným Ruska nebo Francie vůči Irům ve Velké 
Británii? Ale ať odpoví sám. 

„ Vláda Jejího Veličenstva by ráda dodala, že podle jejího názor u by bylodůležité sultánovi doporučit, aby zacházel se svými křesťanskými poddanými podle zásad rovnosti a náboženské svobody ... Čím víc se b ude turecká vládařídit pravidly rovného práva a nestranné vlády, tím méně důvodů b ude mít ruský car uplatňovat právo na onen mimořádný protektorát, který Jeho carské Veličenstvo shledává tak obtížný a nepříjemný, přestože m u jej nepochybnl pfi
kazuje jeho povinnost a přestože je stvrzen smlouvou." Rusko má právo na mimořádný protektorát nad poddanými Porty 
stvrzeno smlouvou! O tom není pochyby, říká lord John, a lord John je čestný muž a mluví jménem vlády Jejího Veličenstva a obrací se 

k samému samovládci. Co je tedy předmětem. sporu Anglie 

s Ruskem, nač potom dvojnásobně zvyšovat důchodovou daň a zne
pokojovat svět válečnými přípravami? Co tím lord John mínil, 
když před několika týdny povstaJ ve sněmovně, a počínaje si jako 
Kasandra, s divokými posunky chrlil bombastické kletby na hlavu 
věrolomného a úskočného cara? Což neprohlásil sám césarovi, že césarovy nároky na výlučný protektorát „mu přikazuje jeho povinnost 
a jsou stvrzeny smlouvou"? 

Koaliční kabinet si rozhodně nemohl stěžovat na carovu neupřímnost nebo přílišnou zdrženlivost - spíše na jeho bezostyšnou 
familiárnost, s jakou si troufal odhalovat před ním své ledví a za
svěcovat jej do svých nejtajnějších záměrů, čímž proměnil kabinet 
na Downing Street ve svou soukromou kancelář na Něvském pros-
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. v b , m někdo svěřil že zamýšlí zavražditpektu De3me tomu, ze y va ' , v d h dli vašeh� přítele. Nabídl by vám, abyste se s vm�\predi; pa:o�ník · ak se rozdělíte o kořist. Kdyby tento muz Y rus v v 
Javy anglický ministr, nepohnali byste ho př�d so�d, �ýbr�[1�

k:;::
b ste mu oděkovali za důvěru, kterou k vam c ova, a c1 i y • ? . ko lord John Russell a velebili byste ho za 3eho
se pocten1 Ja v, , , " Urm'rněnost otevřenost a pratelsky ton . " ' 

d Vraťme se však do Petrohra u. .. ,v M · 'd 
v 

dt' ež přijel kmze en-20 února večer - 3en ty en pre im, n ·1 · . -1 l' d k siru Hami tonu 
šikov do Cařihradu - přistoupi samov a ce , , • . , velkokněžny manželky nasledmka trunu, Seymourov1 na soare u , v . běma gentlemany" došlo k této rozmluve : 
a mezi o „ 

Car: ,,Tak jste tedy dostal odrvě� a z��: ;J: ť!��:=t�� již ví, že od-
Sir Hamilton: ,,Budu mít tu est, srr_e, •. " • • á který jsem Je pnpravoval. pověď má presne. te� r z, __ �

a • l ale domnívám se, že vaše vláda nepochopila 

Car: ,,Boh uzel Jsem JlZ s:yse .' k to co b se me"lo de"lat, až nemocnj zemfe, 
správně, oč mi jde. Nejde m1 amA

ta 

r� 'b /; neme"lo de"lat, až k této události
jako bych se spíše rád dohodl s ng 1 ' co � 
dojde." . •. t že nemáme důvod do-

Sir Hamilton: ,,Dovolte mi však, sir:, pr

umí
1pom��ot

uak' rychle Turecko bude , ' • Zeme ne raJ1 mnívat se, že nemocny umira :;i r k ně"aké neočekávané krizi. Vláda Jejího 

existovat ještě mnoho let, n�doJ • e- 1 
sire

J milostivě přispějete k tom u, aby ne-
Veličenstva počítá právě s tím, ze vy, ' kr" . •. clily" 
nastaly· žádné takové ok���os�, k

d

te:é bi-�
ak���: va��\r:�:i v přesvědčeni, že 

Car. Musím vám nci, ze u rzova n ád zhodně 
Turecko si d;sud uchovalo ještl nějaké životaschopné elemeýnry,míbylá� vašme

 vy
l n;;me do-ě O k ·· 'm že nemocn u r , a informována nesprávn · pa u;i va ' . M i ě" k dohodnout . A po-k á dál t překvapila us me se n Ja p ustit, aby nás ta ov to u os b. tokol Nežádám nic než celkové •ádá •· k smlo uv u ne o pro · tom uvažte, 11ez _

m neJa ou č' p tí dost O tom. přijdete ke mně zítra." 
dorozume"ní - to mezi gentlemany sta 1. roza m ' . •" 

S. H ·1ton poděkoval Jeho Veličenstvu velmi s:dečne 'ir am1 " , ·1 d • zmocmlo se ho
ale sotvaže opustil carský salón a vratl se omu, . , 

odezření; sedl si k psacímu stolu a napsal lordu Johnovi z��av� 
� rozmluvě. Svůj dopis zakončil tímto pozoruhodnym kom��ta�em .

• 'k který s takovou tvrdosvnosti opa-
Stěží tom u b ude jinak, než ze panovm ' b h dl z·e hodina ne-li roz-

k í zkl d · · • sám u se e roz o , 
kuje, l.e sousednímu státu roz ro a 'J/\' t bl' ká K takové domněnce by byl 
pad u, tedy rozhodně pr� rozpl ad

či
�téus -�á;·e�

z

vše;b;cné ale roz;Jiodnl důvěrné celkové
sotva dospěl, kdyby neexistova o ur , moz ' 
dorozume"ní mezi Ruskem a Rakouskem. 
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Je-li mé podezření odůvodněné, je panovníkovjm cilem ;:,{skat vládu Jejiho 
Veličenstva pro to, aby s jeho kabinetem a vídeňskou vládou vypracovalajakjsi plán koneč
ného ro;:,dlleni Turecka, a pro to, aby Francie byla z tohoto uspořádán{ vyloučena." 

Tato depeše došla do Londýna 6. března, kdy byl lord Ru�sell 
v ministerstvu zahraničních věcí už vystřídán lordem Clarendonem. 
Dojem, jakým zapůsobily vyslancovy úzkostlivé výstrahy na tohoto 
ufňukaného ctitele Turecka, je vskutku překvapující. Přestože mu 
bylo úplně jasné, že car se zabývá zrádnými plány na rozdělení 
Turecka bez účasti Francie, řekl hraběti Walewskému, francouz
skému vyslanci v Londýně, že „on na rozdíl od Francie je ochoten 
ruskému panovníkovi důvěřovat", že „politika podezřívání není 
ani moudrá, ani bezpečná", a „přestože doufá, že vlády anglická 
a francouzská budou vždy postupovat společně, neboť jejich politika 

a zájmy jsou totožné, přesto musí otevřeně prohlásit, že poslední
kroky francouzské vlády nejsou pfíliš vhodné k tomu, aby zajistily tento
žádoucí výsledek". (Viz Modrou knihu, sv. I, str. 93 a 98.) 

Budiž mimochodem poznamenáno, že v téže době, kdy car 

poučoval britského vyslance v Petrohradě, ,,Times" v Londýně 
opakovaly den co den, že stav Turecka je zoufalý, že osmanská říše 

se rozpadá na kusy a že už z ní nezůstalo nic než přízrak „hlavy 
Turka ovinuté turbanem". 

Příští den dopoledne po carském soaré navštěvuje sir G. H. 
Seymour na základě pozvání cara a dochází k „dialogu trvajícímu 
hodinu a dvanáct minut", o němž zase pod�vá zprávu ve své 
depeši lordu Russellovi z 22. února 1853. 

Panovník projevil nejprve přání, aby mu sir Hamilton přečetl 
nahlas tajnou a důvěrnou depeši lorda Johna z 9. února. Vyjádřil 

se, že prohlášení obsažená v této depeši jsou samozřejmě velmi 
uspokojivá;jen by „si přál, aby byla poněkud.obšírnější". Opakovai, 
že Turecku stále hrozí katastrofa a 

,,že ji může kdykoli přivodit buď zahraniční válka, nebo spory mezi staro
tureckou stranou a stoupenci ,nových povrchních reforem po francouzském 
vzoru', anebo konečně povstání křesťanů, kteří - jak známo - se už nemohou 
dočkat, aby svrhli muslimské jho". 

Samozřejmě si nedal ujít příležitost, aby nevyrukoval s otře
paným chvástáním, že „kdyby roku 1829 nebyl zarazil vítězný 
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pochod generála Dibiče, bylo by veta po sultánově moci" - zatímco 

je všeobecně známé, že z těch 200 000 mužů, které te�dy poslal 
do Turecka se vrátilo domů jen 50 000 a že nebýt spolecné zrady 
tureckých ;ašů a cizích vyslanců, byly by zbytky Dibičovy armády 
zničeny na drinopolských rovinách. . . , Zdůraznil že nevyžaduje, aby byl mezi Anglu a Ruskem do-
hodnut společ�ý plán pokud jde o osud provincií, �terév jsou po_d 
sultánovou svrchovaností, tím méně, aby byla mezi obema kabi
nety uzavřena nějaká formální dohoda, nýbrž jde vmu jen o)a�és�
celkové dorozumění či výměnu názorů, v níž by obe strany duverne 

sdělily, co si nepřejí, 
co by odporovalo anglickým zájmům a co by odporovalo ruským zájmům,

" 
l' • b

v

" aby v případě, že by k něčemu došlo, nepostupova 1 prob so e 

Takovýmto negativním dorozuměním by car dosáhl všeh?, v�č 

usiluje. Za prvé, Anglie a Rusko �y �raly rozť�d ,osma1:ske r��e 

jako fait accompli*, třebaže v negativru a podmmene ,fo:i:11e, � pn
tom by pak záleželo na carovi, jak by zkomp�koval ;�lez;tost�; aby
mohl Anglii s určitým zdáním oprávněnosti prohlas1t, ze pnpad, 
s nímž se počítalo, už nastal. Za druhé, by_l �y tu tajný P;án společ:
ných akcí Anglie a Ruska, i když neurčity a negativ�.' sestaven:. 
za zády Francie a bez ní, což by nutně poštvalo Anglii a �ra�c1� 
proti sobě. Za třetí, zatímco by Anglie byl� vázána . negativrunn 

sliby, prohlášením, co neudělá, mohl by carv v_ u�lné� �du vypraco:
vat vlastní plán pozitivních akcí. Ostatne Je Ja�ne, ze_ kdyz �� dv: 
strany dohodnou o tom, co jedna druhé nedovoli v určitém pnpade 

udělat, znamená to, že se nepřímo domluvily, co budou dělat. Te��� 
negativní způsob dorozumění dává pouze větší volnost prohnaneJSl 
straně. v 

„Snad by bylo Vaše Veličenstvo tak las�av�," kokt�l zmatene 

sir Hamilton a vysvětlilo poněkud, jak s1 predstavuJe tuto ne
gativní politik�/ Car se zprvu jakoby zdráhal, ale pak, tváře se, ž: 
ustupuje zdvořilému naléhání, učinil toto vysoce pozoruhodne 

prohlášení: 
„Nepřipustím trvalé obsazení Cařihradu Rusy; tím chci říci, že Cařihrad

* - hotovou věc, fakt. (Pozn. red.)

12 Marx-Engels: 10 177 
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také nikdy nepadne do rukou Angličanů, Francouzů nebo jiného velkého ná
roda. Rovněž tak nikdy nepřipustím jakýkoli pokus o obnovení byzantské říše 
nebo takové rozšíření Řecka, aby se z něho stal mocný stát; tím méně jsem ocho
ten připustit rozdrobení Turecka na malé republiky, útočiště pro všelijaké 
Kossuthy a Mazzinie a jiné evropské revolucionáře. Než bych se smířil s někte
rým z těchto řešení, to bych raději šel do války a bojoval bych, dokud bych měl 
jediného vojáka a jedinou mušketu." 

Tedy ani byzantskou říši, ani značnější rozšíření Řecka, ani 
konfederaci malých republik- nic takového. Co tedy vlastně chce? 
Britský vyslanec si nad tím nemusel dlouho lámat hlavu. Car 
sám v rozhovoru překvapil svého spolubesedníka tímto návrhem: 

„Podunajská knížectví jsou ve skutečnosti samostatným státem pod mou 
záštitou. To by tak mohlo zůstat. Srbsko by mohlo dostat touž vládní formu. 
Rovněž tak Bulharsko. Zdá se, že není důvodu, proč by tato provincie neměla 
tvořit samostatný stát. Pokud jde o Egypt, zcela chápu, jaký význam má toto 
území pro Anglii. Proto mohu říci jen tolik, že dojde-li k dělení osmanského. 
dědictví po rozpadu říše a vy byste obsadili Egypt, neměl bych proti tomu žádné 
námitky. Totéž mohu říci o Krétě; tento ostrov by se vám mohl hodit, a já 
vskutku nevím, proč by se neměl stát anglickým." 

Takto dokazuje, že „v případě rozpadu osmanské říše by pa
trně bylo snazší najít uspokojivé územní uspořádání, než se vše
obecně má za to". Otevřeně říká, co si přeje - dělení Turecka -
a podává tak jasný plán tohoto dělení, jak je to jen možné. Jasný, 
jak pokud jde o to, co přiznává, tak i pokud jde o to, co zamlčuje. 
Egypt a Krétu má dostat .Anglie. Podunajská knížectví, Srbsko 
a Bulharsko mají existovat jako vazalské státy Ruska. O tureckém 
Chorvatsku, Bosně a Hercegovině se úmyslně nezmiňuje - ty mají 
být připojeny k Rakousku. Řecko má být rozšířeno - nikoli „příliš 
značně" - o dolní Thesálii a část Albánie. Cařihrad má dočasně 
obsadit car, a pak se má stát hlavním městem státu zahrnujícího 
Makedonii, Trácii a zbytky Turecka v Evropě. Ale kdo se má stát 
konečným vládcem této malé říše, možná ještě rozšířené o některé 
části Anatólie? O tomto bodu car mlčí, ale není tajemstvím, že 
má na tuto funkci kohosi v záloze, totiž svého mladšího syna, který 
touží po vlastní říši. A Francie - ta snad nemá dostat nic? Možná. 
Ale ne, má dostat pro útěchu - kdo by si to pomyslil? - Tunisko.

„Jedním z jejích cílů," říká car siru Hamiltonovi, ,,je ovládnout 
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Tunisko", a možná že v případě dělení Turecka by byl tak velko
myslný a uspokojil:by zálusk Francie na TŮnisko. 

O Francii mluví car po celou dobu strojeným tónem povýše
ného pohrdání. ,,Mám silný dojem," říká, ,,že se nás francouzská 
vláda snaží všechny na Východě znepřátelit." On sám toho ovšem 
ani za mák nedbá: 

„On sám se pramálo stará o to, jakou linii pokládá Francie za vhodnou 
ve východních záležitostech, a o něco víc než před měsícem sdělil sultánovi, že 
potřebuje-li jeho pom,oc, aby mohl čelit francouzským hrozbám, je sultánovi 
zcela k službám! 

,Zkrátka,' pokračoval dále car, , jak již jsem vám říkal, nechci nic jiného než 
dobře se dorozumět s Aiiglií, a to ne o tom, co se má stát, nýbrž o tom, co se 
nemá stát. Dosáhneme-li toho a bude-li mít anglická vláda naprostou důvěru 
ke mně a já k anglické vládě, j� mi ostatní jedno.'" 

,,Ale Vaše Veličenstvo zapomnělo na Rakousko!" zvolal sir Hamilton. 
„Och!" odpověděl panovník k jeho velkému překvapení, ,,musíte přece 

chápat, že když mluvím o Rusku, mluvím zároveň o Rakousku; co je vhod jednomu, je 
vhod i druhému; naše zájmy, pokud jde o Turecko, jsou naprosto totožné." 

Říká-li Rusko, říká Rakousko. Pokud jde o Černou Horu, 
konstatuje výslovně, že „schvaluje postoj, který zaujal rakouský 
kabinet". 

Mluvil-li při dřívějších rozmluvách o sultánovi jako o ope
retním „Grand Ture"*, označuje ho nyní po způsobu Paula de 
Kocka jako „ce monsieur"**. A jakou shovívavost projevuje vůči 
„tomuto pánovi"! Poslal do Cařihradu jen Menšikova - ,,vždyť 
kdyby chtěl, mohl by tam poslat armádu - nic mu by v tom ne
mohlo zabránit", jak hned nato dokázal u Oltenitsy a Četati 
a slavným ústupem své armády od Calafatu. 

Jeho kozácké Veličenstvo propustilo sira Hamiltona se slovy: 
,,Nu tak, povzbuďte vaši vládu, aby o těchto věcech zase napsala -
ale obšírněji, a aby to neodkládala." 

7. března, brzy po tomto zajímavém dialogu či spíše mono
logu, byl britský vyslanec povolán k hraběti Nesselrodovi, který 
odevzdal do jeho rukou „velmi důvěrné memorandum, sestavené 
z příkazu Jeho carského Veličenstva a míněné jako odpověď, resp. 

* - ,,Velký Turek", tj. sultán. (Pozn. red.)
** - ,,tento pán". (Pozn. red.) 
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komentář k sdělení lorda Johna Russella". Hrabě Nesselrode ho
vyzval, aby si dokument přečetl, ,,ježto je vlastně určen pro jeho
potřebu". Sir Hamilton si skutečně dokument prostudoval a onff, ' ' 

který nenašel jediné slůvko protestu proti Moskalovým rafinovaným
urážkám na adresu Francie, znenadání začne trnout nad tím, že
memorandum „bylo sestaveno pod nesprávným dojmem - totiž
zřejmě pod dojmem, že v neshodách mezi Ruskem a Francií se
vláda Jejího Veličenstva přiklonila na stranu posledně jmenované
mocnosti". Hned nazítří ráno posílá spěšně hraběti N esselrodovi
„billet doux"*, v němž ho ujišťuje, že 

„během posledních velmi vážných jednání se rádci Jejího Veličenstva
nejen nepřiklonili na stranu Francie, jak bylo konstatováno, naopak jejich přáním
bylo do té míry,jakjen to bylo možné ( !) u vlády nucené ( ! !) zaujímat neutrální postoj,
plně uspokojit oprávněné požadavky vlády Jeho carského Veličenstva".

Důsledek tohoto podlízavého dopisu byl, že sir Hamilton měl
samozřejmě další „velice přátelskou a uspokojivou rozmluvu s kan
cléřem", který britského vyslance utěšil ujištěním, že vyslanec ne
pochopil příslušnou pasáž v carově memorandu, které nemínilo
vyčítat Anglii, že straní Francii. ,,Zde bylo pouze přáním," pravil
hrabě Nesselrode, ,,aby se britská vláda trochu pokusila otevřít
oči francouzským ministrům tím, že by poukázala na carovu velkodušnost
a jeho smysl pro spravedlnost." ,,,?,de" nechovají jiné přání, než aby se
Anglie plazila a hrbila před „Kalmykem" a vůči Francouzům
používala diktátorsky strohého tónu. Aby kancléře přesvědčil, jak ·
svědomitě plní britská vláda druhou část tohoto úkolu, přečetl
mu sir Hamilton část jedné z depeší lorda Johna Russella „jako
ukázku, jakou řečí anglický ministr mluví s francouzskou vládou".
Hrabě Nesselrode shledává, že to překonávájeho nejsmělejší na
děje. Jenom „lituje, že neměl už dávno v rukou tak nezvratný
důkaz". 

Ruské memorandum, odpovídající na depeši lorda Johna,
charakterizuje sir Hamilton jako „jeden z nejpozoruhodnějších
dokumentů, jaké byly vydány nikoli ruským kancléřem, nýbrž
carovým tajným kabinetem". A to je pravda. Je však zbytečné se

* - milostné psaníčko. (Pozn. red.)

180 

TAJNÁ DIPLOMATICKÁ KORESPONDENCE 

jím zabývat, protože pouze shrnuje carovy názory, které vyjádřil 
ve svém „dialogu". Klade britské vládě na srdce, ,,že výsledek těchto 
rozmluv, ať už je jakýkoli, by měl zůstat tajemstvím mezi oběma 
panovníky". Carovým systémem, poznamenává memorandum, 
„jak připouští sám anglický kabinet, byla vždy zdrženlivost" vůči 
Portě. Francie volila jiný postup, a tím přinutila Rusko a Rakousko, 
aby i ony použily zastrašování. V celém memorandu se Rusko 
a Rakousko ztotožňují. Jako jedna z příčin, které by mohly vést 
k bezprostřednímu rozpadu Turecka, se výslovně uvádí otázka sva
tých míst a „náboženské city pravoslavných věřících, uražených 
výsadami poskytnutými římským katolíkům". Na konci memoranda 
se prohlašuje, že „neméně vzácné" než ujištění obsažená v Russel
lově depeši jsou „důkazy přátelství a osobní důvěry Jejího Veličenstva krá
lovny, jež sir Hamilton Seymour při této příležitosti tlumočil, jak mu 
bylo uloženo, panovníkovi". Tyto „důkazy" poddanské věrnosti 
královny Viktorie carovi byly moudře zatajeny před britskou 
veřejností, ale možná že se v nejbližších dnech objeví v „Journal 
de Saint-Pétersbourg". 

V komentáři ke svému dialogu s carem a k ruskému memo
randu sir Hamilton opětovně upozorňuje svou vládu na postoj 
Rakouska: 

„Bereme-li jako jistý a nyní již přiznaný fakt, že existuje dorozumění nebo 
smlouva mezi oběma panovníky o tureckých záležitostech, je nesmírně důležité 
znát rozsah závazků, které mezi sebou uzavřeli. Pokud jde o způsob, jakým byla 
dohoda uzavřena, domnívám se, že o tom sotva budou pochybnosti. 

Základ byl nepochybně položen při některé ze schůzek obou panovníků 
na podzim a plán byl pak rozpracován pod vedením barona Meyendorfa, rus
kého zmocněnce u rakouského dvora, který strávil zimu v Petrohradě a dosud 
tu je." 

Volá snad britská vláda po těchto odhaleních Rakousko k od
povědnosti? Ne, plísní jedině Francii. Po ruské invazi do podunaj
ských knížectví ustanovuje Rakousko za prostředníka, vybírá si 
právě Vídeň za sídlo konference, svěřuje vedení jednání, hraběti 
Buolovi a do dnešního dne vodí Francii za nos a namlouvá jí, že 
Rakousko by bylo upřímným spojencem ve válce proti carovi za 
celistvost a nezávislost osmanské říše, ačkoli µž přes rok ví, že Ra
kousko dalo souhlas k rozkouskování této říše. 
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Zpráva sira Hamiltona o jeho rozmluvě s carem došťa do 
Londýna 19. března. Místo lorda Johna zaujal mezitím lord Claren
don, a ten se pokouší svého předchůdce ještě přetrumfnout. Čtyři 
dny po tom, co dostal toto ohromující sdělení, v němž car neráčí 
už nic předstírat, nýbrž otevřeně přiznává spiknutí proti Turecku 
a Francii, posílá urozený hrabě siru Hamiltonovi tuto depeši: 

,,Vláda Jejího Veličenstva lituje, že obavy a rozčilení, které zavládly v Pa
říži, zřejmě přiměly francouzskou vládu k tomu, že poslala francouzskou flotilu 
do řeckých vod; ale postavení, v němž je francouzská vláda, se v mnoha směrech 
liší od postavení vlády Jejího Veličenstva. Pokud je vládě Jejího Veličenstva 
známo, ruský imperátor nedal francouzské vládě ujištění ve věci politiky, kterou 
se rozhodl provádět vůči Turecku." (Viz Modrou knihu, sv. I, str. 102.) 

Kdyby byl car sdělil také Francii, že „nemocný umírá" a že 
car má úplný plán na rozdělení jeho pozůstalosti, Francie by samo
zřejmě nebyla měla ani obavy, ani pochybnosti o osudu Turecka, 
o sku_tečných cílech mise knížete Menšikova a o neochvějném roz
hodnutí ruského cara uchovat celistvost a nezávislost říše, v níž
podle jeho tvrzení už neexistují „životaschopné elementy".

Téhož dne, 23. března, posílá hrabě Clarendon siru Hamiltonu 
Seymourovi další depeši, nikoli „upečenou" pro Modré knihy, 
nýbrž tajnou odpověď na tajné sdělení z Petrohradu. Sir Hamilton 
uzavřel svou zprávu o rozmluvě velmi bystrým návrhem: 

„Osmělil bych se navrhnout, aby v depeši, která mi bude zaslána, bylo použito 

určité formulace, která by dosáhla toho, že by se skoncovalo s dalšími úvahami nebo 
alespoň diskusemi o bodech, jež by bylo velice žádoucí nepokládat za vhodné 
pfedmlty k debat[." 

Hrabě Clarendon, který se pokládá za muže, jenž si může 
dovolit hrát si s ohněm, postupuje zcela v souhlasu s carovou vý
zvou a v přímém protikladu k varování vlastního vyslance. Začíná 
svou depeši prohlášením, že „vládaJejího\Veličenstva s radostí vy
chází vstříc imperátorovu přání, aby se o tomto předmětu dál 
a otevřeně diskutovalo". Panovník si „získal  právo" na „naprosto 
upřímný projev mínění" ze strany britské vlády svou „šlechetnou 
důvěrou", že mu Anglie pomůže rozčtvrtit Turecko, podvést Fran
cii a v případě svržení osmanské nadvlády potlačit všechny snahy 
křesťanského obyvatelstva vytvořit svobodné a nezávislé státy. 
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„ Vláda Jejího Veličenstva," pokračuje svobodomilovný Brit, ,,je naprosto 
přesvědčena, že bude-li účelné nebo i možné jakékoli dorozumění o budoucích 
událostech, bude slovu Jeho carského Veličenstva dána pfednost před jakoukoli kon
vencí, jež by mohla být uzavřena." 

Jeho slovo se rozhodně musí vyrovnat jakékoli konvenci, která 
by s ním mohla být uzavřena; vždyť pora dci britské koruny uf, dávno 
prohlásili , f,e žádná ;:,e smluv s Ruskem uf, neplatí, protože Je Rusko 
všechny porušilo. 

„Vláda Jejího Veličenstva setrvává v přesvědčení, že Turecko 
stále ještě má životaschopné elementy." Na důkaz upřímnosti 
tohoto přesvědčení hrabě uctivě dodává: 

,,Vejde-li carův názor, že dny turecké říše jsou sečteny, ve známost, do
jde k jejímu rozpadu ještě dříve, než Jeho carské Veličenstvo nyní patrně 

očekává." 

Stačí tedy, když „Kalmyk" vysloví nahlas své přesvědčení, že 
nemocný umírá, a nemocný zemře. To je prapodivná životaschop
nost! Není ani zapotřebí, aby zazněly trouby .od Jericha. Jediný 
dech panovníkových vznešených úst, a osmanská říše se rozpadne 
na kusy. 

„Vláda Jejího Veličenstva naprosto sdílí carův názor, že okupace Cařihradu 
některou velmocí by byla neslučitelná se současnou rovnováhou sil a s udržením 

míru v Evropě a že je třeba ji přímo považovat za nemožnou; že nejsou před
poklady pro obnovení byzantské říše; že trvale špatná vláda v Řecku nebudí 
takovou důvěru, aby bylo možné rozšířit jeho území; a vzhledem k tomu, že 
v Turecku není pilda pro vytvofení oblastní nebo obecní samosprávy, vedlo by k anarchii, 
kdyby se turecké provincie ponechaly samy sobě nebo kdyby se jim dovolilo, 
aby vytvořily separátní republiky." 

Všimněte si, jak britský ministr, v prachu u nohou svého ta
tarského pána a otrocky papouškující jeho slova, se nestydí opakovat 
dokonce i tu nehoráznou lež, že v Turecku není „půda pro vytvo
ření oblastní nebo obecní samosprávy", zatímco právě velký roz
voj obecního a oblastního života způsobil, že Turecko až dosud 
odolávalo nejtěžším úderům jak zvenčí, tak zevnitř. Tím, že britská 
vláda potvrdila všechny carovy premisy, schvaluje i všechny závěry, 
které z nich car hodlá vyvodit. 

V případě rozkladu turecké říše, praví udatný pan hrabě, 
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,,mohlo by se dosáhnout mírového řešení jedině svoláním evrop
ského kongresu". Má však obavy z důsledků takového kongresu, 
nikoli pro úskočnost Ruska, které na vídeňském kongresu vzalo 

Anglii tak zkrátka, že Napoleon na Svaté Heleně zvolal: ,,Kdybych 

byl u Waterloo vyhrál, nebyl bych mohl nadiktovat Anglii víc po
kořující podmínky" - ale ze strachu před Francií. 

„Smlouvy z roku 1815 by v takovém případě musely být revidovány, a tu 
by Francie zajisté byla ochotna riskovat evropskou válku, aby se zbavila zá
vazků, které pokládá za potupné pro svou národní čest a které jsou pro ni zdro
jem neustálého roztrpčení, neboť jí byly uloženy vítěznými nepřáteli." 

Vláda Jejího Veličenstva si přeje „zachovat tureckou říši" 
ne jako baštu proti Rusku, ani proto, že by pád Turecka donutil 
Anglii, aby hájila proti Rusku své diametrálně rozdílné zájmy na 
Východě. Ó ne - vždyť hrabě praví: ,,,Zájmy Ruska a Anglie na JJ
chodě jsou zcela totožné." 

Anglie chce zachovat tureckou říši při životě vůbec ne z něja
kých pohnutek souvisících s východní otázkou, nýbrž „protože 

je přesvědčena, že žádná důležitá otázka nemůže přijít na přetřes 
na Východě, aniž se stane zdrojem nesvárů na ,Západě". A tak tedy 
východní otázka by nevyvolala válku západních mocností proti Rusku, 
nýbrž válku. západních mocností proti sobě navzájem - válku 
Anglie proti Francii. A týž ministr, který psal tyto řádky, a jeho kole
gové, kteří je schválili, nám chtějí namluvit, že se vážně chystají 
vést válku po boku Francie proti Rusku, a to „kvůli otázce, která 
přišla na přetřes na Východě", a přes to, že „zájmy Anglie a Ruska 
na Východě jsou úplně totožné"! 

Čacký hrabě jde ještě dále. 
Proč se obává války s Francií, která - jak prohlašuje - musí 

být „nevyhnutelným důsledkem" rozkladu a rozkouskování tu
recké říše ? Válka s Francií sama o sobě by byla docela příjemná 
věc. Jenže je s ní spjata jedna ožehavá okolnost, 

„že každá závažná otázka na Západě nabude revolučního rázu a přinese 

s sebou revizi celého sociálního systému, a na to kontinentální vlády rozhodně 
nejsou připraveny. 

Car jistě dobře ví o silách, které neustále kvasí pod povrchem společ
nosti a jsou připraveny vybuchnout třeba i,v dobách míru; Jeho carské Ve
ličenstvo bude proto zajisté souhlasit s názorem, že první rána z děla by 
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se mohla stát signálem k ještě mnohem zhoubnějším událostem, než jsou 
pohromy, jež s sebou nutně přináší válka." 

Odtud plyne - vol� upřímný mírotvorce - ,,odtud plyne 
vroucí přání vlády Jejího Veličenstva odvrátit katastrofu"; Kdyby 
za dělením Turecka nečíhala válka s Francií a za válkou s Fran
cií přízrak revoluce, vláda Jejího Veličenstva by spolkla „le 

Grand Ture" právě tak ochotně jako Jeho kozácké Veličenstvo. 
Podle instrukcí, které dostal prostřednictvím sira H. Seymoura 

od ruského kancléřství, končí udatný Clarendon svou depeši tím, 
že se „dovolává carovy velkodušnosti a jeho smyslu pro spra
vedlnost". 

V druhé depeši našeho hraběte z 5. dubna 1853 dostává sir 
Hamilton příkaz informovat ruského kancléře, že 

„vikomt Stratford de Redcliffe dostal instrukce vrátit se na své místo a jeho 

mise dostala zvláštní charakter na základě vlastnorulního dopisu 1 ejího Veličenstva, 
neboť se má za to, že Porta bude spíš ochotna naslouchat umí'7!ěným radám, 
budou-li pocházet od osoby tak vysokého postavení a s tak velkými znalostmi 
tureckých záležitostí, jako tomu je u vikomta Stratforda, a to radám, aby za
cházela se svými křesťanskými poddanými s co největší mírností". 

Týž Clarendon, který dával tyto zvláštní instrukce, napsal 

ve své tajné depeši :i 23. března 1853: 
„Zacházení s kř·esťany není nijak kruté a snášenlivost, jakou projevuje 

Porta k této části svých poddaných, by mohla sloužit za vzor leckteré vládě 
shlížející s pohrdáním na Turecko jako na barbarskou mocnost." 

V této tajné depeši se přiznává, že lord Stratford byl vyslán 

do Cařihradu jako nejschopnější a nejspolehlivější vykonavatel 

nátlaku na sultána. Ve vládních listech z té doby se Stratfordovo 
pověření líčilo jako ostrá demonstrace proti carovi, ježto tento 

urozený lord odedávna vystupoval v roli osobního odpůrce 

Ruska. 
Série tajných dokumentů předložených sněmovně končí rus

kým memorandem, v němž si Mikuláš sám blahopřeje k tomu, že 

jeho názory pokud jde o politické kombinace, jichž bude především 

nutné se vystříhat, dojde-li na Východě náhle k mimořádným udá
lostem, se zcela kryjí s názory britské vlády. 

Memorandum je datováno 15. dubna 1853. Tvrdí, že „nejlep-

185 



K.MARX

s1m prostředkem, jak uchovat existenci turecké vlády, by bylo 
neznepokojovat ji přílišnými požadavky, urážlivými z hlediska její nezá
vislosti a důstojnosti". To bylo právě v době, kdy zahájil svou komedii 
Menšikov, který poslal 19. dubna svou nestoudnou „verbální nótu" 
a použil „ jazyka bohudíky v diplomacii velmi vzácného" - jak 
prohlásil hrabě Clarendon ve Sněmovně lordů. Ale jeho lordstvo. 
bylo jen tím pevněji přesvědčeno, že car je rozhodnut zacházet 
s nemocným jemně jako v bavlnce. Ve svém přesvědčení se ještě 
utvrdil, když „kozák" vtrhl do podunajských knížectví. 

Koaliční vláda našla jen jednu skulinu, kudy uniká před 
těmito usvědčujícími dokumenty. Tvrdí, že zřejmým cílem mise 
knížete Menšikova byla otázka svatých míst, kdežto nóty o rozdě
lení Turecka se týkají nejisté a daleké budoucnosti. Ale car jim ve 
svém prvním memorandu jasně řekl, že otázka rozpadu Turecka 
„naprosto není nějaká prázdná, imaginární otázka nebo příliš 
vzdálená možnost", že anglická vláda se mýlí, ,,domnívá-li se, že 
tyto dvě otázky - otázka Černé Hory a otázka svatých míst - jsou 
jen obvyklými spory, nijak se nelišícími od potíží, jež musí diplo
macie běžně řešit", a že v otázce svatých míst může „nastat velmi 
vážný obrat", který může vést ke „katastrofě". Vláda sama při
pustila nejen to, že v otázce svatých míst se carovi stala křivda, ale 
i to, že car má „smlouvou stvrzené právo na mimořádný protekto
rát" nad jedenácti milióny sultánových poddaných. Jestliže se tedy 
koaliční vládě nepodařilo donutit Portu, aby přijala Menšikovovy 

požadavky, tu car, chystá-li se poslat „ce monsieur" na onen svět, 
jedná jen v duchu memoranda z roku 1844, v souhlase s dohodou 
uzavřenou s britskou vládou a podle svého ústního prohlášení siru 
G. Hamiltonu Seymourovi, že „si ze sebe nenechá dělat blázny".
Není vůbec otázka, má-li pravdu on či oni; jediná otázka je, zda
s ním chtějí „být zadobře" i teď. Každému, kdo si důkladně pro
studuje tyto dokumenty, musí být jasné, že zůstane-li tato ostudná
vláda u moci, bude anglický lid jen v důsledku zahraničních kompli
kací vehnán do strašné revoluce, která smete jedním rázem trůn,
parlament i vládnoucí třídy, které ztratily schopnost i vůli hájit
postavení Anglie ve světě.

Mikuláš, který prostřednictvím „Journal de Saint-Péters-
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bourg" vyzval koaliční vládu, aby uveřejnila tajné důkazy své 
bezectnosti, zůstal i tentokrát věren své známé zásadě: ,,Je hais 
ceux qui me résistent; je méprise ceux qui me servent. "* 

Napsal K. Marx 24. bfezna 1854 
Otí1téno v „New- York Daily Tribune", 
čís. 4050 z 11. dubna 1854 

Podj>is: Karel Marx 

Podle textu novin 
Přeloženo z angličtiny 

d' kdo m1· odporuJ
0

í,· pohr_ dám těmi, kdo mi slouží."
* ,,Nenávi 1m ty,

( Pozn. red.) 
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*VY P O V Ě Z E N I V Á L K Y.

K HISTORII VZNIKU VÝCHODNI

OTÁZKY 

Londýn, v úterý 28. března }8541oa

v Ko�<:_čně byla vypovězena válka. Královnino poselství bylovcera precteno v obou sněmovnách: lord Aberdeen je přečetl v Sněmovně lordů a lord J. Russell v Dolní sněmovně. V poselstv�se ml , v , h k I
, _uv1 � opatreruc , terá budou učiněna, ,,aby se aktivně čelilovyb_o}n�stl Ruska vůči Turecku". Zítra přinese „London Gazette"ofic1alru text vyhlášení války a v pátek projedná parlament svo odpověď na královnino poselství. 

u
V téže době, kdy vyhlásila válku Anglie, vydal Ludvík Napoleon obdobné poselství k svému senátu a Corps Législatif* Vypovězení války Rusku se nedalo už déle odkládat kd v k . , Bl ' yz seap�ta:1 ackwood, který doručil carovi anglo-francouzské ulti-mat1ss1mum**, vrátil tuto sobotu s odpovědí, že Rusko nehodlá natento dokument vůbec odpovědět. Mise kapitána Blackwoodane?yla však zcela bezvýsledná. Rusko tím získalo měsíc březen neJnebezpečnější roční období pro ruské zbraně. 

'

, Uveř:jn�ní tajné korespondence mezi carem a anglickouvladou n;Je�ze vnevyvolalo 
.
ve veřejnosti výbuch rozhořčení protitéto, vlá.de, nybrz naopak- mcredibile dietu*** - stalo se pro tisk deruky 1 týdeníky, příležitostí k tomu, aby Anglii blahopřál že má

takovou vpravdě národní vládu. Dostal jsem však inform�ce žebude svoláno veřejné shromáždění, které by zaslepené bri�ské
*: - záko�odárnému s}:>0�. (Pozn. red.) *** - ko��cné, p�sl�dm ultimátum. (Pozn. red.)- coz Je neuvef1telné. (Pozn. red.)
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veřejnosti otevřelo oči a ukázalo, jak si vláda ve skutečnosti počí
nala. Má se konat příští čtvrtek v koncertní síni na Store Street 

a mají se ho zúčastnit lord Ponsonby a pánové Layard a Urquhart.
V listu „Hamburger Correspondent" vyšla tato poznámka:
„Podle zpráv z Petrohradu, které došly 16. t. m., zamýšlí ruská vláda 

uveřejnit ještě některé další dokumenty k východní otázce. Mezi těmitodokumen
ty je i několik dopisů prince Alberta." 

Je zajímavé, že týž večer, kdy bylo v Dolní sněmovně přečteno
královnino poselství, utrpěla vláda svou první porážku v tomto zase
dání; druhé čtení návrhu zákona o nuceném posílání chuďasů do
domovských obcí104 bylo přes všechno úsilí vlády odloženo na 28.
dubna většinou 209 hlasů proti 183. Osoba, jíž vláda vděčí za tuto
porážku, není nikdo jiný než mylord Palmerston.

„J eho lordstvo," píší „ Times" z onoho dne, ,,dokázalo dostat sebe a své 
kolegy mezi dva ohně" (torye a irskou stranu), ,,a tak nerú valná naděje, že se 
jim podaří urovnat věc jen mezi sebou." 

Dovídáme se, že 1.2. března byla podepsána trojstranná smlouva
o spojenectví mezi Francií, Anglií a Tureckem105, ale že přes osobní
žádost sultánovu velký muftí podporovaný sborem ulemů odmítl
vydat fetvu106 sankcionující ustanovení o změnách v postavení
křesťanů v Turecku, ježto prý odporují předpisům koránu. Tuto
zprávu nutno pokládat za tím důležitější, že přiměla lorda Derbyho
k této poznámce:

„Chtěl bych pouze říci, že jsem velmi zvědav, vyjádří-li se vláda, zda je 
něco pravdy na zprávě, která kolovala v několika posledních dnech, totiž že v oné 
dohodě, kterou mezi sebou uzavřely Anglie, Francie a Turecko, jsou články, na 
jejichž základě bychom mohli zřídit přinejmenším právě tak nepřípustný protek
torát, jako byl protektorát Ruska, proti němuž jsme protestovali." 

Dnešní „Times" prohlašují, že politika vlády je pravým opa
kem politiky lorda Derby ho, a dodávají:

„Velmi bychom litovali, kdyby náboženský fanatismus muftího nebo 
ulemů způsobil, že by tato politika narazila na vážný odpor." 

Abychom porozuměli tomu, jakého druhu jsou jednak vztahy
· mezi tureckou vládou a duchovními autoritami v Turecku, jednak
nesnáze, které má v přítomné době turecká vláda v: souvislosti
s otázkou protektorátu nad křesťanskými poddanými Porty, což je
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zřejmě pozadí všech nynějších komplikací na Východě musíme sepodívat �azpět na �o, jak tato otázka vznikla a jak se �íjela. �oran a 1?uslimské zákonodárství, které z něho vychází, reduk�Ji geografii a etnografii různých národů na prosté a pohodlnérozlišování na dvě země a dva národy: na věřící a nevěřící Zeměn�věřících - to je „harbí"* čili země nepřátel. Islám proskribuje�arod nevěřících a vytváří stav neustálého nepřátelství mezi muslimy a nevěřícími. V tomto smyslu byly pirátské lodi berbersky' chstát. 107 , fl ·1 . , u posvatnou oti ou 1slamu. Jak se tedy potom srovnává s koránem existence křesťanských poddaných Porty?
. ,,Jestliže se nějaké m�st? v�dá," praví muslimský zákon, ,,a jeho obyvateléproJ�VÍ so�as stát se ,ráJou', tJ. poddanými muslimského panovníka, aniž sevzdaJ!.�vé vil!,,. musí platit ,charádž' (daň z hlavy), a když uzavřou s věřícímip�men, ne1:1,J�z -�ovoleno konfiskovat jim majetek a zabírat jim domy ... V tomto pnpadě. tvon JeJic� staré chrámy část jejich majetku a oni v nich smějí konat?��osluzby. Nesme�í však stavět nové. Mají právo je jen opravovat a obnovovatJeJich ro�p�dlé části. Správci provincií vysílají v určitých lhůtách komisaře, abyprohlédli křesťanské chrámy a svatyně a zjistili, zda nebyly pod záminkou opravpostaveny nové ?ud�vy.Je-li nějaké město dobyto bojem, obyvatelstvo si podržísvé kostely, ale Jen Jako útočiště či azyl; konat v nich bohoslužby není dovoleno.«1oa 
Protože Cařihrad se vzdal, jako ostatně velká většina evropsk��o Turecka: p�žívají tam křesťané výsady, že žijí jako rája podz_á_stito�_tu�ecke vl�dy. Této výsady požívají jedině proto, že souhlasili s pnJetím muslimské ochrany. A tak tedy jen proto že se křesťané. pod�obili � smí�ili s .�m, aby jim vládli muslir'nové podlemushmskeho prava, Je canhradský patriarcha, jejich duchovníhlava, záro:eň jejich politickým představitelem i jejich nejvyšším· soudcem. �su��' k�e v os�a�ské říši žijí pohromadě větší skupinyp�avoslavne raJ:, JSOu arc1b1skupové a biskupové přímo z mocizakon,a členy. mestsk�ch rad a pod vedením patriarchy určují, jak�á byt rozvrzen� dan uložená pravoslavným. Patriarcha odpovídápred ;ortou za cmy svých souvěrců. Ježto je zmocněn soudit rájusvé c1r��e' .. můž� toto právo přenášet na metropolity a biskupyv rámci JeJ1ch diecézí, takže jejich rozsudky jsou závazné pro vý-

* - doslova: válečná. (Pozn. čes. red.)
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konné úředníky Porty, kádí atd. Tresty, které smějí ukládat, jsou 
pokuty, vězení, bičování a vypovězení. Kromě toho jim vlastní 
církev dává moc exkomunikovat. Mimo výnos pokut dostávají 
různé dávky z civilních i obchodních soudních sporů. Každý stupeň 
duchovní hierarchie má svou hodnotu v penězích. Patriarcha platí 
dívánu za svou investituru vysokou daň, ale prodává zase duchov
ním svého vyznání arcibiskupská a biskupská místa, a ti si to opět 
vynahrazují prodejem podřadnějších hodností a daní vybíranou 
od popů. Popi konečně rozprodávají v malém moc, kterou si kou
pili od svých nadřízených, a kupčí se všemi úkony svého úřadu, 
jako je křest, sňatek, rozvody a poslední vůle. 

Z tohoto výkladu je zřejmé, že úhelným kamenem této nad
vlády duchovenstva nad pravoslavnými křesťany v Turecku a vů
bec úhelným kamenem celé struktury této společnosti je dobro
volné podrobení ráje koránu, který zase naopak tím, že s nimi na
kládá jako s nevěřícími, tj. se zvláštním národem v náboženském 
smyslu, sankcionuje spojení duchovní a světské moci v rukou jejich 
kněží. A tak tedy kdyby někdo emancipací v občanském smyslu 
zrušil jejich podřízení koránu, zrušil by zároveň i jejich podříze
nost kněžím, a tím by vyvolal revoluci v jejich sociálních, politic
kých i náboženských vztazích, což by je především nutně vehnalo 
do náručí Ruska. Kdo by chtěl nahradit korán občanským záko
níkem, musel by především přeměnit celou strukturu byzantské 
společnosti podle západního vzoru. 

Takový je poměr mezi muslimskými a křesťanskými podda
nými. A nyní, jaký je poměr mezi muslimem a nevěřícím cizincem. 

Protože korán prohlašuje každého cizince za nepřítele, nikdo 
se neodvažuje· objevit se v muslimské zemi bez \lrčitých opatření 
pro svou osobu. Proto první evropští obchodníci, kteří riskovali 
obchodování s takovou zemí, snažili se zajistit si zvláštní podmínky 
a výsady, původně pro svou osobu, ale ty se později rozšiřovaly na 

celý jejich národ. Takový je původ takzvaných kapitulací. Kapitu
lace jsou říšské diplomy, výsadní listiny, vydané Portou různým 
evropským zemím a dovolující poddaným těchto zemí svobodně 
vstupovat na území muslimských zemí, nerušeně tam vyřizovat své 
záležitosti a konat bohoslužby. Od smluv se liší tím podstatným 

191 



K.MARX

rysem, že to nejsou akty založené na zásadě vzájemnosti; sjednané 
společně zainteresovanými stranami a přijaté na základě vzájem
ných výhod a ústupků. Naopak, kapitulace jsou koncese, které 
určitá vláda poskytuje jednostranně, takže mohou být kdykoli 
odvolány. Porta také skutečně nejednou anulovala výsady poskyt
nuté tomu či onomu národu tím, že je rozšířila na jiné, nebo je 
úplně zrušila tím, že odmítla dál je dodržovat. Tento vratký cha
rakter kapitulací způsoboval, že byly věčným pramenem neshod, 
stížností vyslanců, nekonečného vyměňování vzájemně si odporu
jících nót a fermanů, což se opakovalo při nastoupení každého 
nového panovníka. 

Z těchto kapitulací vzniklo právo protektorátu cizích mocností 
nikoli nad křesťanskými poddanými Porty- rájou, nýbrž nad jejich 
souvěrci, kteří navštívili Turecko nebo tam pobývali jako cizinci. 
První mocností, která dostala takový protektorát, byla Francie. 
Kapitulace, uzavřené mezi Francií a osmanskou Portou roku 1535 
za Sulejmana Velikého a Františka I., roku 1604 za Ahmeda I. 
a Jindřicha IV. a roku 1673 za Mehmeda IV. a Ludvíka XIV., 
byly obnoveny, potvrzeny, shrnuty a doplněny ve sborníku z roku 
1740, nazvaném „Staré a nové kapitulace a smlouvy mezi fran
couzským dvorem a osmanskou Portou, obnovené a doplněné 
L. P. 1740 a roku 1153 hidžry, přeložené" (první úřední překlad
schválený Portou) ,,v Cařihradě panem Devalem, královým osob
ním tlumočníkem a jeho prvním dragomanem u osmanské Porty"109.
Článek 32 této dohody zakládá právo Francie vykonávat protekto
rát nad všemi kláštery, kde se vyznává „francké" náboženství, bez
ohledu na to, jaké národnosti jsou obyvatelé těchto klášterů, a nad
franckými návštěvníky svatých míst.

Rusko bylo první mocností, která roku 1774 vtělila kapitulaci 
ses�a�enou po vzoru Francie do smlouvy - kajnardžské smlouvy. 
Prave tak Napoleon roku 1802 pokládal za účelné včlenit dosavadní 
kapitulaci a její prodloužení do jednoho článku dohody a dát tím 
kapitulaci charakter dvojstranné smlouvy. 

Jaký je tedy vztah mezi otázkou svatých míst a otázkou 
protektorátu? 

Otázka svatých míst je otázkou protektorátu nad nábožen-
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skými obcemi pravoslavných křesťanů usazených v Jeruzalémě 
a nad budovami, které jim patří na posvátné půdě, hlavně nad 
chrámem Božího hrobu. Je ovšem třeba si uvědomit, že slovem 
,,patří" se tu nerozumí vlastnictví, které korán křesťanům nepři
znává, nýbrž jen právo užívání. Toto právo ulívání nijak nevylučuje, 
aby na témž místě konaly bohoslužby jiné náboženské obce; drži
telé nemají žádné jiné výsady kromě práva opatrovat klíče, opravo
vat budovy a vstupovat do nich, zažehovat věčné světlo, zametat 
prostory a prostírat v nich koberce, což je v Orientě symbolem 
držby. A protože jsou svatá místa v jistém smyslu ztělesněním křes
ťanství, tak se tu také otázka protektorátu nejvíc vyhrocuje. 

O držení svatých míst a chrámu Božího hrobu se dělí katolíci, 
pravoslavní, příslušníci církve arménské, etiopské, syrské a koptské. 
Mezi všemi těmito rozličnými uchazeči vznikl spor. Evropští pa
novníci, kteří za tímto náboženským sporem viděli otázku svého 
vlivu na Východě, se obrátili především na pány půdy, na fana
tické a hrabivé paši, kteří těžili ze svého postavení. Osmanská Porta 
a její úředníci praktikovali velice nepříjemný systeme de bascule* 
a rozhodovali střídavě hned ve prospěch katolíků, hned pravoslav
ných, hned Arménů, požadovali a brali zlato od každého a každému 
se nakonec vysmáli. Sotva vydali Turci ferman, jímž se uznávalo 
právo katolíků na držení sporných míst, už tu byli Arméni s těžším 
měšcem a ihned dostali ferman opačného obsahu. Stejnou taktiku 
prováděli i vůči pravoslavným, kteří byli ostatně mistry - jak se 
oficiálně konstatuje v rozličných formanech Porty i v „hodždže
tech" (rozsudcích) jejích úředníků - v opatřování falešných á pod
vržených oprávnění k držbě. V jiných případech zase rozhodnutí 
sultánovy vlády narážela na hrabivost a zvůli pašů a nižších úřed
níků v Sýrii. A tu pak bylo třeba začít znovu vyjednávat, ustano
vovat nové komisaře a přinášet nové peněžní oběti. To, co Porta 
dříve dělala pro peníze, to nyní začala dělat ze strachu, aby si 
získala podporu a přízeň. Když vyhověla požadavkům Francie 
a katolíků, spěchá honem udělat stejné ústupky Rusku a pravo
slavným, aby unikla bouři, jíž není s to čelit. Neexistuje jediná 

* - ,,houpačkový systém", tj. přikláněli se hned na tu, hned na onu
stranu. (Pozn. red.) 
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svatyně, jediná kaple, jediný kámen Božího hrobu, o který by ne
byla mezi různými křesťanskými obcemi svedena rvačka. 

Kolem Božího hrobu se hemží celá spousta nejrůznějších 
křesťanských sekt, za jejichž náboženskými nároky se skrývá nej
rozmanitější politická a národnostní řevnivost. 

V Jeruzalémě a kolem svatých míst bydlí obyvatelstvo růz
ných národností, které se po stránce náboženské příslušnosti dělí na 
příslušníky církve katolické, pravoslavné, arménské, koptské, 
etiopské a syrské. Pravoslavných je 2000, katolíků 1000, příslu�níků 
církve arménské 350, koptské 100, syrské 20 a etiopské také 20 -
celkem 3490. V osmanské říši najdeme 13 730 000 pravoslavných, 
2 400 000 Arménů a 900 000 katolíků. Každá tato skupina sé zase 
dělí na podskupiny. Pravoslavná církev, o které jsem mluvil před
tím, uznává patriarchu cařihradského a zásadně se liší od ruských 
pravoslavných, jejichž nejvyšší duchovní hlavou je car, a od řecko
východních (helénských), jejichž nejvyššími autoritami jsou král 
a aténský synod. Podobně se dělí katolíci na římské katolíky, řecko
katolíky či uniaty a maronity; Arméni se dělí na gregoriánské a 
katolické, stejně tak je to s kopty a příslušníky církve etiopské. Tři 
hlavní církve ve svatých místech jsou pravoslavná, katolická a ar
ménská. Katolická církev představuje, zhruba řečeno, hlavně látin
ské národy, pravoslavná Slovany, turecké Slovany a Řeky; ostatní 
církv� asijské a africké národy. 

Představte si jen, jak všechny tyto na sebe navzájem nevražící 
národy obléhají Boží hrob, jak tu mniši svádějí bitvy, přičemž 
vnější záminkou ke sporům je jim hned hvězda z betlémské jes
kyně, hned nějaká pokrývka, klíč od svatyně, oltář, svatostánek, 
křeslo nebo poduška - zkrátka jakákoli malicherná prestižní zá
ležitost! 

Abychom pochopili takovéto mnišské bitky, musíme uvážit 
jednak způsob života, jednak způsob bydlení těchto mnichů. 

,,Všechen tento náboženský odpad různých národů," vypráví jeden cesto
vatel, který tam nedávno byl, ,,žije v Jeruzalémě vzájemně izolován, v neustálém 
nepřátelství a řevnivosti; je to kočovné obyvatelstvo, které se neustále doplňuje 
z řad poutníků a je decimováno morem a bídou. Evropan tu buď zemře, nebo 
se za několik let vrátí do Evropy; pašové a jejich stráže odcházejí do Damašku 
nebo do Cařihradu a Arabové utečou do pouště.Jeruzalém je město, kam každý 
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přijde jen na čas a kde nikdo nezůstane natrvalo. Ve svatém městě žije. každý 
ze svého náboženství. Pravoslavní a Arméni z 12 000 až 13 000 poutníků, kteří 
ročně navštíví Jeruzalém, a katolíci z podpor a almužen, které jim posílají 
souvěrci z Francie, Itálie atd." 

Kromě klášterů a svatyň mají příslušníci křesťanských církví 
v Jeruzalémě malé obytné komůrky či cely přistavěné k chrámu 
Božího hrobu, kde bydlí mniši, kteří ve dne v noci hlídají tento 
svatostánek. Po určité době jsou tito mniši ve své povinnosti vy
střídáni jinými. Cely mají jen jedny dveře, které vedou dovnitř 
chrámu; potravu dostávají tito _duchovní strážci zvenku zvláštním 
okénkem. Dveře chrámu jsou zavřeny a hlídány Turky, kteří je 
otvírají jen za peníze a zavírají podle nálady nebo podle hra
bivosti. 

Hádky mezi kněžími jsou nejjedovatější, říkával Mazarin. 
A teď si představte tyto kněze, kteří nejen žijí z těchto svatých 
míst, ale pohromadě přímo v nich! Aby byl obraz úplný, je třeb_a 
připomenout, že katoličtí kněží jsou skoro vesměs Římané, Sardi
ňané, Neapolitánci, Španělé a Rakušané, a jim všem je proti srsti 
francouzský protektorát a rádi by jej nahradili protektorátem ra
kouským, sardinským nebo neapolským, vždyť přece králové sar
dinský i neapolský mají titul král jeruzalémský; a že stálé obyvatel
stvo Jeruzaléma čítá 15 500 duší, z toho je 4000 muslimů a 8000 
židů. Muslimové, tvořící asi čtvrtinu všeho obyvatelstva a skládající 
se z Turků, Arabů a Maurů, jsou tu ovšem v každém směru pány, 
protože slabost jejich vlády v Cařihradě se nijak neobráží na jejich 
postavení. Nic se nevyrovná bídě· a strádání jeruzalémských židů: 
bydlí v nejzanedbanější čtvrti města, zvané háret el-Jehúd, čtvrti 
špíny mezi Sionem a Moriou, kde jsou jejich synagógy; muslimové 
je neustále utlačují a· šikanují, pravoslavní jim nadávají, katolíci 
je pronásledují; žijí jen z hubených almužen svých evropských 
bratří. To ovšem nejsou zdejší židé, nýbrž přistěhovalí z nejrůz
nějších končin a do Jeruzaléma je táhne jedině{ touha přebývat 
v údolí Jozafat a zemřít na místech, kde se má objevit Mesiáš. 

„Čekají na smrt," píše jeden francouzský spisovatel, ,,trpí a modlí se. Se 
zraky upřenými k hoře Moria, kde se kdysi tyčil chrám Šalomounův a ke které 
se neodvažují přiblížit, oplakávají neštěstí Sionu a své rozptýlení po celém světě." 

K dovršení bídy těchto židů vyslaly roku 1840 Anglie a Prusko 
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do Jeruzaléma jednoho anglikánského biskupa, který se nijak neta
jil tím, že je má obrátit na pravou víru. Roku 1845 byl strašně zbit 
a ještě se mu všichni vysmáli, židé, křesťané i Turci. Lze říci, že byl 
vlastně první a poslední příležitostí k sjednocení všech náboženství 
v Jeruzalémě. 

Nyní snad bude jasné, proč společné konání bohoslužeb křes
ťanů na svatých místech vede k neustálým zoufalým „irským 
rvačkám" mezi různými skupinami věřících; ale na druhé straně 
že tyto svaté rvačky jsou pouze zástěrkou pro zcela světský boj 
nejen států, ale i národů; a že otázka ochrany svatých míst, která 
se lidem na Západě zdá tak malicherná a lidem na Východě 
tak neobyčejně závažná, je pouze jednou z fází východní otázky, 
která stále znovu propuká, stále znovu se tlumí a nikdy se neřeší. 

Napsal K. Marx 28. bfezna 1854 
Otištěno v „New-York Daily Tribune", 
čís. 4054 z 15. dubna 1854 
Podpis: Kar e l  M arx 

Podle textu novin 
Plelol.eno z angličtiny 

K. MARX

PARLAMENTNI DEBATY O VÁLCE 

Londýn, v úterý 4. dubna 1854 

Zvláštností anglické tragédie, která se tak příčí francouzskému. 
cítění, že Voltaire nazýval Shakespeara opilým divochem110, je po
divná směs vznešeného a nízkého, strašného a směšného, hrdinského 
a burleskního. Shakespeare ovšem nikde nesvěřil šaškovi úlohu 
pronést prolog k hrdinskému dramatu. Na to musela přijít až koa
liční vláda. To mylord Aberdeen vystoupil v roli ne-li anglického 
klauna, tedy aspoň italského Pantalona111• Povrchnímu pozorova
teli se může zdát, že všechna velká historická hnutí se nakonec 
zvrhnou ve frašku nebo alespoň ve všední záležitost. Ale začínat 
fraškou, to je zvláštnost jedině tragédie nesoucí název: válka s Ruskem, 

a prolog k ní se odehrával v pátek večer v obou sněmovnách parla
mentu, kde byla prodiskutována a jednomyslně přijata odpověď 
vlády na královnino poselství, tak aby mohla být včera odpoled
ne odevzdána královně, která zasedla na trůn v Buckinghamském 
paláci. Průběh debaty ve Sněmovně lordů se dá vylíčit docela 
stručně. Vládní hledisko vyložil lord Clarendon, hledisko opozice 
lord Derby. První mluvil jako oficiální osobnost, druhý jako muž bez 
oficiálního postavení. 

Lord Aberdeen, urozený hrabě stojící v čele vlády, ,,bystrý" 
důvěrník carův, ,,milý, dobrý a vynikající" Aberdeen Ludvíka 
Filipa, ,,vážený gentleman" Pia IX., _zakončil sice svůj projev 
obvyklým fňukáním o míru, ale v hlavní části svého vystoupení 
byl tak neodolatelný, že lordi mohli puknout smíchy, neboť vypo
věděl válku nikoli Rusku, nýbrž londýnskému týdeníku „Press". 
Lord Malmesbury projevil nesouhlas s urozeným hrabětem. Lord 
Brougham, ta „bláznivá stará baba", jak ho nazýval William Cob-
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bett, udělal objev, že boj, do něhož se Anglie pouští, nebude 
„snadný". Hrabě Grey, který ve svém svérázném křesťanském 
duchu dokázal proměnit britské kolonie v nejžalostnější slzavé údolí 
na světě, napomínal britský lid, že tón i nálada, v jakých probíhaly 
debaty o válce, i projevy nepřátelství vůči carovi a jeho kozákům 
neodpovídají duchu, v jakém by křesťanský národ měl vstupovat 
do války. Hrabě Hardwicke projevil názor, že Anglie nemá pro boj 
s ruským loďstvem dostatečné prostředky; že by v Baltském moři 
měla mít přinejmenším dvacet dobře vyzbrojených řadových pla
chetních lodí s úplnými a ukázněnými posádkami, a nezačínat, jako 
to dělá, s tlupou nově nabraných lidí, protože taková neukázněná 
tlupa na bitevní lodi v boji je to nejhorší, co může být. Markýz 
Lansdowne se zastal vlády a vyslovil naději, že válka nebude dlouho 
trvat a skončí vítězstvím, protože (a to je charakteristické pro před
stavy urozeného lorda) ,,toto není dynastická válka, která mívá 
velmi dalekosáhlé následky a která se vždy velmi nesnadno ukon
čuje". 

Po této příjemné conversazione*, při které přišel každý se svou 
troškou do mlýna, bylo prohlášení přijato nemine contradicente**. 

Nového jsme se z této conversazione nedověděli nic, až na 
několik oficiálních prohlášení lorda Clarendona a historii tajného 
memoranda z roku 1844. 

Lord Clarendon konstatoval, že „dohoda s Francií spočívá 
v přítomné době v pouhé výměně n6t týkajících se plánů vojenských 
operací". Čili prozatím neexistuje mezi Anglií a Francií žádná 
smlouva. O Rakousku a Prusku řekl, že první bude zachovávat 
ozbrojenou neutralitu, druhé prostě neutralitu, ale že „při takové 
válce, jaká se nyní pravděpodobně rozpoutá na hranicích obou 
těchto států, nebude moci ani jedna, ani druhá mocnost neutra
litu zachovávat". Nakonec prohlásil, že mír, jímž skončí nastáva
jící válka, bude jen tehdy slavný, ,, jestliže budou křesťanským pod
daným Turecka zajištěna rovná práva a svobody". 

Víme ovšem, že šejch-lil-islám byl už sesazen za to, že odmítl 
svou fetvou sankcionovat dohodu o tomto zrovnoprávnění; že 

• - besedě. ( Pozn. red.)
** - bez námitek. (Pozn, réd,)
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staroturecké obyvatelstvo Cařihradu je nanejvýš pobouřeno; 
a z telegramu, který dnes došel, se dovídáme, že car oznámil 
Prusku, že je ochoten stáhnout svá vojska z podunajských knížectví, 
jestliže se západním mocnostem podaří vnutit Portě takovouto 
smlouvu. Nepřeje prý si nic jiného než svrhnout osmanskou nad
vládu. Mají-li západní mocnosti v úmyslu udělat to za něj, nebude 
samozřejmě takový blázen, aby se s nimi pouštěl do války. 

Nyní přejděme k historii tajného memoranda, jak se dá sesta
vit z projevů Derbyho, Aberdeena, Malmesburyho a Granvilla. 
Toto memorandum „mělo být provizorní, podmíněnou a tajnou 
dohodou mezi Ruskem, Rakouskem a Anglií o určitých přípra
vách týkajících se Turecka, k nimž se měla nuceně, i bez svého 
souhlasu, připojit Francie". Toto memorandum, takto charakte
rizované lordem Malmesburym,"'bylo výsledkem soukromých 
porad mezi carem, hrabětem Aberdeenem, vévodou z Wellingtonu 
a sirem Robertem Peelem. Na vévodu a sira Roberta Peela se car 
obrátil na radu Aberdeenovu. Ve sporu mezi lordem Aberdeenem 
a jeho odpůrci je dosud nejasné, zda memorandum sestavil hrabě 
Nesselrode, když se car vrátil do Petrohradu ze své návštěvy 
v Anglii v roce 1844, anebo zda je sepsali sami angličtí ministři 
jako záznam o tom, co jim sdělil imperátor. 

Vztah hraběte Aberdeena k tomuto dokumentu nebyl běžný 
vztah ministra k nějakému oficiálnímu dokumentu, což dokazuje 
podle prohlášení lorda Malmesburyho další listina, která nebyla sně
movně pfedlof,ena. Tento dokument byl pokládán za vysoce důležitý 
a ostatní mocnosti s ním neměly být seznámeny, přestože Aberdeen 
tvrdí, že o „podstatě" tohoto dokumentu informoval Francii. Car 
o tomto informování rozhodně nic nevěděl. Memorandum schvá
lili a potvrdili vévoda z Wellingtonu a sir Robert Peel. Peelův ka
binet, jehož členem byl tehdy lord Derby, s ním nebyl seznámen
a nebylo mu předloženo k posouzení. Nebylo také uloženo mezi
ostatními listinami ministerstva zahraničních věcí, nýbrž jednotliví
ministři zahraničních věcí si je postupně předávali do soukromého
opatrování, přičemž v archívu ministerstva nebyla ani kopie. Když
lord Derby nastoupil úřad, neměl o něm ani tušení, přestože byl
členem Peel'ov'a kal:frnetti v ťďce 1844, KdYž hrabě Aberdeen dpouš..:
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těl úřad, odevzdal je ve zvláštní schránce lordu Palmerstonovi, 
který zase předal tuto Pandořinu skřínku112 svému nástupci hra
běti Granvillovi, a ten, jak sám prohlašuje, ji na žádost ruského 
vyslance barona Brunnova odevzdal hraběti Malmesburymu, když 
se hrab(stal ministrem zahraničních věcí. Mezitím však zřejmě 
došlo k určité změně či spíše zfalšování původního rubopisu doku
mentu, neboť hrabě Granville jej poslal hraběti Malmesburýmu 
s poznámkou, že to je memorandum sestavené baronem Brunnovem

jako výsledek porad mezi ruským carem, sirem Robertem Peelem 
a lordem Aberdeenem. O vévodovi z Wellingtonu se přitom vůbec 
nezmínil. Nelze si představit jiný motiv pro toto nesprávné ozna
čení než snahu zatušovat důležitost memoranda tím, že se tu· ofi
ciální dokument vydaný petrohradským kancléřstvím vydává za 
pouhý záznam vyslancův. 

Rusko přikládalo tomuto dokumentu takový význam, že 48 
hodin po tom, co lord Malmesbury nastoupil úřad, se baron Brun
nov přišel zeptat, zdali jej už četl. Ale Malmesbury dokument 
ještě neznal, protože mu byl odevzdán teprve několik dní nato. 
Baron Brunnov mu naléhavě doporučil, aby si tento dokument 
přečetl, protože prý je to klíč ke všem jednáním s Ruskem. Ale potom 
už o dokumentu s členy Derbyho kabinetu nemluvil, zřejmě protože 
se domníval, že toryovská vláda je příliš slabá a vratká, než aby 
mohla provádět ruskou politiku. V prosinci 1852 Derbyho vláda 
odstoupila; sotvaže pak 11. ledna přišla do Petrohradu zpráva 
o vytvoření koaliční vlády, car znovu nadhodil tuto otázku - což
je dostatečným důkazem, že pokládal „vládu všech talentů" za
schopnou uskutečňovat zásady tohoto memoranda.

Jsou to tedy velmi kompromitující odhalení, která učinili ve 
Sněmovně lordů ti nejpovolanější svědci, vesměs bývalí předsedové 
vlády nebo ministr-i zahraničních věcí Velké Británie. Anglický 
ministr zahraničních věcí uzavřel potají „podmínečnou úmluvu" -
jak se praví v memorandu - nejen bez schválení parlamentu, ale 
i za zády svých vlastních kolegů, z nichž jen dva byli do tajemství 
zasvěceni. Listina nebyla za celých deset let odevzdána minister
stvu zahraničních věcí a ministři zahraničních věcí střídající se 
v úřadě ji uchovávali v tajné schránce. Kdykbli nějaký ministr 
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zmizí ze scény, objeví se na Downing Street113 ruský vyslanec a na
bádá jeho nástupce, aby si pozorně pročetl dohodu, tajnou dohodu, 
uzavřenou nikoli mezi zákonnými představiteli národa, nýbrž mezi 
některými členy vlády a carem, a aby se řídil linií, kterou mu před
pisuje ruské memorandum, sestavené v petrohradském kancléřství. 

Není-li tohle zjevné porušení ústavy, není-li tohle spiknutí 
a velezrada, tajné srozumění s Ruskem, pak opravdu nevíme, co by 
se mělo pod těmito pojmy rozumět. 

Zároveň je nám z těchto odhalení jasné, proč mohou viníci 
zcela klidně zůstat u kormidla státu, a to v období otevřené války 
s Ruskem, s nímž, jak jim bylo dokázáno, neustále konspirovali, 
a proč je parlamentní opozice pouhá komedie, která sice má vládní 
stranu znepokojovat, ale nemíní ji pohnat k odpovědnosti. Všichni 
ministři zahraničních věcí, a tudíž všechny vlády, které se vystřídaly 
od roku 1844,jsou spoluviníky a stali se jimi ve chvíli, kdy nepohnali 
svého předchůdce před soud a klidně přijali tajuplnou skřínku. 
Každý z nich je vinen už tím, že mlčel. Každý z nich je účastníkem 
spiknutí tím, že věc tajil před parlamentem. Přechovávač kradeného 
zboží je podle zákona právě tak vinen jako sám zloděj. A tak jaké
koli soudní říze�í by zničilo nejen koalici, ale i její odpůrce, 
nejen tyto ministry, ale i parlamentní strany, které představují, 
a nejen tyto strany, ale vládnoucí třídy v Anglii vůbec. 

Mimochodem podotýkám,. že jedinou řeč ve Sněmovně lordů, 
která stojí za zmínku, pronesl hrabě Derby. Ale jeho kritika memo
randa a tajné korespondence - a totéž lze říci o rozpravě v Dolní 
sněmovně - neobsahuje nic nového, co bych vám už nebyl sdělil 
ve svém podrobném rozboru onoho neblahého memoranda a oné 
podivné korespondence.* 

,,Právo vyhlašovat válku je prerogativ koruny, skutečný prerogativ; 
a jestliže se Její Veličenstvo o brad na svůj parlament a sděluje mu, že shledalo 

nutným vypovědět válku, není to pro Dolní sněmovnu vhodná příležitostkdebatě 

o tom, zda je válka v dané chvíli prozřetelná či neprozřetelná. Za takových okol
ností je povinností sněmovny semknout se kolem trůnu a s kritikou politiky,

která k válce vedla, počkat na pozdější vhodnou příležitost, kterou k tomu po
skytuje ústava."

To prohlásil pan Disraeli v Dolní sněmovně a tak mluvili 
* Viz tento svazek, str. 161-171 a 172-187. (Pozn. red.)
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všichni členové sněmovny, ale „Times" přesto přinesly komentář 
k této politice na plných sedmnáct sloupců. Proč to? Právě proto, 
že to nebyla „vhodná příležitost", že jejich tlachání nebude mít 
žádný výsledek. Musíme ostatně udělat výjimku u pana Layarda, 
který řekl přímo: 

„Kdyby sněmovna po tom, co jí chci říci, dospěla k názoru, že postup 
ministrů je důvodem k parlamentní interpelaci, nevyhnul bych se povinnosti, 
kterou by tím na mne sněmovna vložila, a požádal bych ministry, aby stanovili 
nějaký blízký den, kdy by se mohla záležitost projednat." 

Nyní jistě chápete, proč ,,Times" začínají pochybovat o pra
vosti páně Layardových asyrských objevů.114 

Lord J. Russell, který uváděl poselství v Dolní sněmovně, se 
lišil od lorda Clarendona jen tím, že jinak intonoval slova nedotknu
telnost, svoboda, nezávislost, civilizace, a tím si zajistil potlesk 
svého méně urozeného posluchačstva. 

Pan Layard, který mu odpovídal, se dopustil dvou hrubých 
omylů, které pokazily jeho jinak pozoruhodnou řeč. Předně se snažil 
dokazovat, že v koalici existují dva protichůdné tábory, ruský a 
anglický, frakce Aberdeenova a Palmerstonova, přičemž ve skuteč
nosti se tyto dvě frakce od sebe liší jedině způsobem vyjadřování 
a způsobem, jak Rusku slouží. Vůdce první frakce nahrává Rusku, 
protože je nechápe, vůdce druhé frakce, přestože je chápe. ·První 
je tedy jeho otevřený stoupenec, kdežto druhý je jeho tajný agent. 
První tudíž slouží zadarmo, druhý je placen. První není tak nebez
pečný, protože se otevřeně rozchází s cítěním anglického lidu; druhý 
je nebezpečnější, protože vystupuje jako ztělesnění národního ne
přátelství k Rusku. Pan Layard zřejmě nezná muže, kterého staví 
proti Aberdeenovi. Ovšem pro pana Disraeliho, který rovněž stavěl 
tyto dva muže proti sobě, taková omluva neplatí. Nikdo totiž nezná 
lorda Palmerstona lépe než právě vůdce opozice, který už roku 1844 
prohlásil, že politika žádného ministra zahraničních věcí nikdy 
nebyla tak zhoubná pro britské zájmy jako politika urozeného lorda. 
Druhá chyba, které se dopustil pan Layard, bylo tvrzení, že „ Times" 
jsou přímo orgánem Aberdeenovy strany, protože čerpaly materiál 
pro své úvodníky z tajných a důvěrných dopisů hned druhý nebo 
třetí den po ťorri, co došly, ve snaze získat souhlas veřejnosti pro ne-' 
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kalé machinace, které měl za lubem Petrohrad;jde zejména o člán
ky z února a března minulého roku. Škoda, že Layard nepřišel na 
to - podobně jako lord Palmerston - že tyto materiály dodávalo 
těmto novinám ruské vyslanectví v Londýně; na základě toho by 
byl totiž mohl obvinit nejen „Times", ale i ministerstvo zahranič
ních věcí, že jsou nástroji petrohradského kabinetu. 

Protože jsem toho názoru, že „Times" skutečně padají víc na 
váhu než koalice, ne sice pro své názory, ale pro údaje, z nichž vy
chází najevo zrádcovský charakter této tajné korespondence, uvá
dím tu celé prohlášení pana Layarda proti těmto novinám: 

,,První z těchto tajných depeší došla do Anglie 23. ledna 1853 a již 26. té
hož měsíce vyšel v ,Times' první z oněch článků, o které tu jde. Druhá depeše 
došla 6. února 1853 a 11. téhož měsíce, čili za pět dní, vyšel zvláštní článek 
v ,Times', z něhož budu nyní citovat. V tomto článku se pravilo: ,Nedomníváme 
se, že by bylo úmyslem ruské politiky urychlovat katastrofu na Východě, a An
glie bude znovu prokazovat dobré služby při zmirňování nebezpečí, které se 
stává kritickým. Ale nemůžeme přitom zapomínat, že se pokusy prodloužit 
surovou a zpuchřelou nadvládu Turků v Evropě vykupují tím, že se skvělé pro
vincie a početné křesťanské obyvatelstvo vydává napospas barbarské svévoli; 
a proto nám nebude proti mysli, jestliže civilizace a křesťanství dokáží napravit 
bezpráví napáchaná osmanskou dobyvačností.' 

23. února 1853 konstatovaly ,Times' po různých komentářích o vyžilosti
Turecka znovu: 

,Přes krajní politický úpadek, přes naprostou neschopnost a úplatnost 
těch, kdo jsou tam stále ještě u moci, přes úbytek muslimského obyvatelstva 
a vyčerpanost státní pokladny Porta jako pro posměch vládne nad některými 
z nejúrodnějších krajů, nad nejlepšími přístavy, nad nejstatečnějšími a nejna
danějšími národy jižní Evropy ... Těžko pochopit, jak mohli politikové tak dlouho 
hájit tak velké a zjevné zlo jako něco relativně dobrého, a přestože si dovedeme 
představit, jaké nesnáze by s sebou přinesly jakékoli územní změny tak ohromné · 
říše, nijak se neděsíme, naopak to vítáme, rýsuje-li se dnes na obzoru období' -
odkud ,Times' vědí, že se takové období rýsuje na obzoru? - ,kdy už nebude 
možné prodlužovat panství takové vlády, jako je vláda Porty, nad takovou zemí, 
která je jí dnes podrobena. Možná, že tato doba není ani tak daleko, jak se vše
obecně soudí, a možná, že někteří prozíraví státníci se už připravují na takový 
případ, neboť beztak není v jejich moci, aby jej donekonečna oddalovali. Ne
domníváme se a nemíníme naznačovat, že nyní existuje nějaká kombinace Ra
kouska a Ruska nepřátelská územním nárokům osmanské říše, nebo že by se 
mohla vytvořit bez vědomí ostatních evropských mocností. Máme pádné důvody 
věřit' - a když něco takového řeknou ,Times', víme, co to znamená - ,že kníže 
Menšikov byl poslán z Petťohradu do Cařihradu jako nťimořádný vyslanec s tím 
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výslovným účelem, aby jménem Mikulášovým prohlásil, že car jakožto hlava pravoslavné c!rkve se nemůže podvolit ani nemůže připustit, aby se východní církev pod;olila podmínkám stanoveným ve fermanu, který nedávno obdrželfrancouzsky vyslanec o svatých místech ve svaté zemi'. 
Přitom první zpráva o misi knížete Menšíkova byla v depeších sira H. Seymou_ra, které došly 14. a 21. února. Důležité je připomenout, že 6. března 1853 přišla.depeše obsahující celý plán ruského cara na rozdělení Turecka. Odpověď na m byla odeslána, jak jsem už řekl, teprve 23. března a do 13. března se 

nekonal� ž�dná s:hů�e kabinetu, ačkoli někteří členové vlády obdrželi carův
návrh uz týden predtim. Tento návrh byl jejich kolegům předložen teprve 13 bře:na, ale , Times' jej zřejmě musely dostat k dispozici už předtím, protož� 
7: �rezn�, d�uhý de? po tom, co depeše došla a mohla být známa nanejvýš dvěma č� trem clenum kabmetu a nemohl ji vidět ani jeden úředník ministerstva zahramčních věc�, vy�_el v , Times' zvláštní článek. (Projevy překvapení.) V tomto článku se muno Jmé psalo: 

, Postavení turecké říše a vztahy evropských mocností k Východu to · 
á • k , v b • , . . , JSOU 

n mety, _nunz_ Y p�emýšhví politikové a nezávislý tisk měli zaujmout a vyjádřit 
své sta�ovisko, i kdyz řešení, k němuž tato stanoviska směřují, je ještě nežádoucí 
a velrm vzdálené. Státnici, kteří musí vyřizovat běžné záležitosti a na každém kroku dbát zřetel�, jimž.�; říká státní nutnost, jsou vázáni na určitý rámec, a 
n�budou pr�to asi s to pnJit s novou nebo originální myšlenkou, jestliže nebude predem zvázena a promyšlena veřejností.' Rád �ych uroz?�ého �orda zvlášť upozornil na slova, která pak následo
�ala, protoze se týkaJi námitky, kterou vznesl. ,Nijak nás proto nepřekvapuje ze lor� Jo�n Russell, narážeje na rozmíšky, které nedávno vznikly v Turecku: hlavne na Jeho evropských hranicích, prý vyjádřil nesouhlas s názory které se
n_edá;no vyskytly na tuto věc, a ve svém parlamentním projevu pod tlhou oficiálru odpovědnosti opakoval starou báchorku o celistvosti a nezávislosti osman-ské říše. Na nás ovšem podobné úvahy neplatí.' 

?dk�d pisatel článku mohl vědět, že urozený lord nesouhlasil? (Projevy rozhorčeru.) Článek pokračuje dál: 
. , My tedy nejsme s lordem J. Russellem zajedno, že Evropu nemůže po

stihnout v přítomné době větší pohroma než nutnost uvážit co by se mělo dělatv takovém případě, jako je rozpad této říše.' ' 
Nechť si sněmovna dobře všimne následujících slov protože se skoro do-slovně kryjí s tím, co řekl ruský car: ' 

., , Má.me za to, že daleko větší pohromou by bylo, kdyby k rozpadu došlo dnve, nez by se tyto úvahy uskutečnily.' (Výkr-iky překvapení.) Tak to autor 
napsal. Dál pokračoval takto: 

• . , A tu bychom rádi vyjádřili překvapení, že by nějaký státník byť na oka
mzik mohl směšovat politiku, kterou by bylo správné provádět v případě rozkladu ture:ké ,říše, s politikou, která vedla k dělení Polska. Zřetel státní nutnosti
nespnrně zustavá dál v platnosti a mluví pro celístv'ost a nezávislost turecké říše·' 
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ale tento zřetel tu stojí sám proti celé spoustě záporných momentů a ve skuteč
nosti neznamená nic jiného než strach vyrovnat se se závažnou a složitou otáz
kou.�Avšak v této záležitosti se zakořenily, zejména v posledních letech, tak po
divné předsudky, že už pouhý pokus posoudit otázku v jejím skutečném významu 
se v určitých kruzích pokládá za akt politické zkaženosti a za porušeni všech 
zákonů, které poutají navzájem různé národy.' 

Další článek vyšel IO. března. Možná, že jsem sněmovnu dosud nepřesvěd
čil, že pisatel článků v , Times' použil přesně slov vyskytujících se v depeších. 
Ale článek, který teď přečtu, rozptýlí všechny pochybnosti v tomto směru. 10. 
března vyšel v ,Times' článek začínající těinito slovy: 

,Kníže Menšikov přichází s určitějším diplomatickým posláním a máme 
důvod se dormúvat, že jeho instrukce jsou smířlivější, než byly instrukce, které 
dostal hrabě Leiningen.' 

Podobné výrazy najdeme v depeši sira H .  Seymoura z 21. února: 
,Jeho Excelence (hrabě Nesselrode) mě chtěl ujistit, že instrukce, které 

dostane kníže Menšikov, budou smířlivého rázu.' 
Článek pak pokračuje: 
,Troufáme si prohlásit, že to svědčí o určitém nedostatku vynalézavosti 

u moderních státníků, když postaveni před úkol řešit otázku, při niž jde o c .ivili
z·aci v celých velkých provinciích, o to, aby křesťanství získalo znovu svrchova
nost, jakou kdysi požívalo ve všech částech Evropy, o pokrok a blaho miliónů 
lidských bytostí, dokáží se shodnout na jediném východisku, a to je vztyčit hlavu 
Turka v turbanu a tvářit se, že to je ještě stále symbol síly a moci.' 

19. března se konala schůze kabinetu, na níž se rokovalo o depeši došlé 6.
toho měsíce, a 23. března byla odeslána odpověď, která obsahovala tento odstavec: 

, Ačkoli vláda Jejího Veličenstva pokládá za nutné držet se zásad a politiky 
vyložených v depeši lorda Johna Russella z 9. února, přesto ochotně souhlasí 
s carovým přáním dále o této záležitosti otevřeně diskutovat.' 

Téhož dne vyšel". ,Times' článek, ve kterém lze najít některé obraty, jichž 
bylo použito v depeši lorda Clarendona. Článek začínal takto : 

,Názory, které jsme zastávali, pokud jde o nynější postaveni a budoucí 
vývoj osmanské říše, se nekryjí s názory, které zastává lord J. Russell a které 
vyslovil v Dolní sněmovně. Liší se od politického kursu, který Anglie sledovala 
při různých příležitostech dříve, a zcela se rozcházejí se systémem, který se velká 
část londýnského tisku pokouší hájit - ovšem ne příliš skvěle ani úspěšně.' 

Je ctí pro britský tisk, že nepřijal za své názory listu , Times', i když mu 
chybí skvělé epigramatické pero, které dokázalo otřást postavením ministra pro 

kolonie a téměř svrhnout kabinet. , Times' ke konci svého článku dodávají: 
,Car prohlásil, že je jeho ctižádostí vycházet dobře s naší zemí a zasloužit 

si její důvěry.Jeho postup při této příležitosti bude zatěžkávací zkouškou tohoto 
ujištění; nemůže nám podat lepší důkaz své umírněnosti a dobré vůle vůči Tu
recku a ostatní Evropě než tím, že bude ochoten spolupracovat v těchto záleži
tostech jako dosud s britskou vládou.' 
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Téhož dne, kdy ,Times' oznámily, že jejich pokusy smířit britskou veřej
nost s rozdělením Turecka ztroskotaly, byla odeslána do Petrohradu odpověď 
na depeši, s níž se váhalo plných šestnáct dní. (Projevy nevole.) Dalšími citáty 
z ,Times' není třeba sněmovnu unavovat." 

Pan Bright zdárně sehrál roli pana Cobdena a poskytl lordu 
Palmerstonovi další příležitost získat si popularitu tupením Ruska 
a naoko energickou obranou válečné politiky. Palmerston řekl 
mimo jiné: 

„Těm, kdo po delší dobu pozorně sledovali evropské záležitosti, je myslím 
známo, že názory Ruska na Turecko nejsou včerejšího data ,nebo snad z poslední 
doby. (Správně!) Je známo, že trvalým a pevně stanoveným cílem ruské politiky 
je už dlouhou dobu snaha zmocnit se alespoň evropské části Turecka a později 
i asijského Turecka. Tuto politiku sledovalo Rusko s neochvějnou a systematickou 

vytrvalostí. Tento cíl nikdy nepouštělo ze zřetele. Kdykoli mělo možnost, po
stoupilo o krok vpřed, a když se vyskytly překážky, zase ustoupilo, ale jen proto, 
aby využilo nejbližší příležitosti, která se mu naskytla. (Projevy rozhořčení.) 

Odkládání nikdy nebylo vhodným prostředkem, jak zkrotit Rusko nebo je přimět, 
aby se vzdalo svých plánů. Jeho politikou bylo mít stále před očima jeden cíl, 

nespěchat, neztratit předmět svého přání tím, že by po něm předčasně sáhlo, 

zato sledovat politický kurs ostatních evropských vlád, využít každé příležitosti, 
která by se naskytla a která by dovolila sebeméně se přiblížit k vytčenému cíli." 

Srovnáte-li toto prohlášení lorda Palmerstona s jeho projevy 
z let 1829, 1830, 1831, 1833, 1836, 1840, 1841, 1842, 1843, 1846, 
1848, 1849, shledáte, že to není ani tak odpověď panu Brightovi jako 
spíš odpověď na vlastní dřívější politiku.115 Ale zatímco se tento 
prohnaný nepřítel snaží napadáním Ruska získat sympati� veřej
nosti, zajišťuje si na druhé straně carovu přízeň touto poznámkou: 

,,Kárám snad, pánové, ruskou vládu za to, že dělá takovou politiku? Poli

tika rozšiřování území, provádí-li se zákonnými prostředky, je politika, kterou 
můžete odsuzovat jako politiku, která je pro vás nebezpečná, můžete ji odmítat 
jako politiku, která ohrožuje nezávislost a svobodu jiných států, ale nelze ji vy
čítat vládě, která ji provádí, jestliže ji provádí otevřeně, čestnými a upřímnými 

prostředky, bez tajností, bez úskoků a bez podvodů. Musím bohužel přiznat, že 
kurs, kterým se brala ruská vláda při posledních událostech, nebyl onen přímý 
a otevřený kurs, který by ospravedlňoval jeho otevřeně přiznávanou a směle 
hlásanou politiku". 

Ale právě jediné, co lze ruské vládě vytýkat, je - řečeno slovy 
pana Disraeliho - jeho osudná upřímnost. A tak Palmerston tím, že 
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odsoudil to, co Rusko nedělalo, vlastně plně schválil všechno, co 
udělalo. 

Disraeliho kritika tajných dokumentů byla chytrá jako vždy, 
ale minula se účinkem, protože Disraeli prohlásil, že není vhodná 
chvíle ke kritice a že se obrací ke sněmovně jen proto, aby podpořil 
královnino poselství. Je to trapný pohled, když muž tak nadaný 
podlézá takovému Palmerstonovi, a to nejen v parlamentě, ale 
i ve svém proslulém časopise „Press", z tak nízkého důvodu, jako je 
touha po kariéře a stranické klikaření. 

Na včerejší schůzi sněmovny prohlásil sir J. Graham, že dostal 
zprávu, že flotila vplula do Černého moře a zdržuje se v okolí 
Varny. 

Lord Aberdeen oznámil Sněmovně lordů, že má v úmyslu 
předložit v úterý 11. dubna návrh na odročení sněmovny do čtvrtka 
27. dubna.

Napsal K. Marx 4. dubna 1854 
Otištlno v „New- York Daily Tribune", 
čís. 4055 ze 17. dubna 1854 

Podle textu novin 
Přeloženo z angličtiny 



K. MARX

*R u s K o A N Ě M E C K É s TÁT Y.

CENY OBILI 

Londýn, v pátek 7. dubna 1854

Lord Clarendon prohlásil včera večer ve Sněmovně lordů,
že „má důvod se domnívat", že zpráva o vylodění 4000 Rusů
v Dobrudži, kam byli dopraveni na transportních lodích z Oděsy,
není pravdivá. Není prý mu známo, že by ruská flotila opustila
Sevastopol, který je téměř stále střežen anglickými a francouzskými
válečnými loďmi. O domnělé nečinnosti flotil by rád řekl, že blokádu
Sevastopolu a Oděsy lze zahájit jen s celou spojeneckou eskadrou
a že by to byl vzhledem k nepříznivé roční době nebezpečný podnik.
Proto se domnívá, že bylo prozíravé zadržet flotilu v Beikozu. Ví
deňský dopisovatel „ Times" souhlasí s tímto názorem lorda Cla
rendona a kromě toho prozrazuje skutečné motivy jeho politiky.
Od té doby, co proskočily zprávy, že bylo zahájeno jednání o „osvo
bození křesťanů", jsou obavy z nepokojů v Cařihradě odůvodně
nější než kdy předtím, a bylo by bývalo vskutku velice „neprozí
ravé", kdyby flotila vyplula z Bosporu dřív, než dorazí dostatečné
pozemní síly, rozuměj dostatečné k umlčení Turků.

V Dolní sněmovně řekl lord John Russell, že odpovědnost za
řecké povstání nese aténský dvůr, který povstalcům nadržoval
nejprve potají a nyní už otevřeně.

Parlamentní rozpravy z tohoto týdne neposkytují nic zajíma
vého kromě debaty o návrhu pana Moora na vytvoření zvláštní
komise, která by vyšetřila, jak došlo k jmenování H. Stonora soud
cem v kolonii Victoria; na uzavřené schůzi sněmovny bylo kon
statováno, že tento Stonor se za voleb roku 1853 provinil úplatkář
stvím ve volebním obvodu Sligo, a proto sněmovna návrh na vy
tvoření komise schválila. Stíhání pana Stonora je však pouhou zá-
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minkou k obnovení bitvy mezi oběma frakcemi rozštěpené irské
brigády116 na novém základě. Jak dalece se při těchto irských skan
dálech zapletla a zkompromitovala svatouškovská klika pana
Gladstona a jeho stoupenců z řad peelovců, dá se soudit z této
poznámky v „Morning Post":

,,V předložených dopisech, v pověstech, které kolují, i ve svědectvích
_ 
p�

daných před parlamentními komisemi v několika posledních týdnech posiluJe 
nejedna okolnost podezření, že peelovská část koalice od určité doby soustavně 
používá agentů k ovlivňování voleb v Irsku a že je k tomuto účelu bohatě 

,
záso

bila penězi. Zvlášť kompromitován byl vévoda z Newcastlu ... Jak se ukazalo, 
konala se, zřejmě na jeho pokyn, porada o služebním povýšení osob, které pro
váděly volební machinace." 

Dnešní ,,Daily News" uveřejňují smlouvu mezi Francií,
Anglií a Tureckem, která však obsahuje jen dohodu o vojenských
akcích. Západní mocnosti z opatrnosti raději ve smlouvě neformu
lovaly skutečné podmínky své „pomoci sultánovi". Ty nadiktuje
lord Stratford de Redcliffe za pomoci výhrůžek in loco*, a to tak,
aby přijetí podmínek vypadalo jako dobrovolné rozhodnutí
turecké vlády.

Berlínské mírové poslání. knížete Mecklenburga nemá žádný
jiný cíl než poskytnout pruskému králi novou záminku, aby se
nemusel připojit k západní alianci. Dostal jsem informace z Ber
lína že Rusko uzná švédské prohlášení neutrality, teprve až se král
zavá.že, že znovu nařídí velitelům švédských přístavů, aby se řídili
starými předpisy, podle nichž v žádném přístavu nesmí na dostřel
pobřežních děl kotvit víc než čtyři cizí válečné lodi. Protože se tento
příkaz značně liší od podmínek neutrality, na nichž se dohodlo
Švédsko a Dánsko, dají se očekávat nová jednání mezi skandináv
skými mocnostmi na jedné straně a západními mocnostm� na
druhé straně. Ve Stockholmu se všeobecně soudí, že Rusové odejdou
z Alandských ostrovů, zboří tam svá opevnění a odvezou děla a
ostatní válečJ1ý materiál. Dnes došel telegram, že se to už stalo.117 

Rakouský pozorovací sbor v jihovýchodních _oblastech Uher
je nyní v plné bojové pohotovosti a rozmístěn ;v různých po
staveních, která mu byla určena. Soustřeďování si vyžádalo

* - na nústě. (Pozn. red.) 
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deset až dvanáct dní. Německé noviny mají vesměs za to, že tato 
armáda má vpadnout turecké armádě do boku v případě, že by se 
Rakousko aktivně připojilo k Rusku a že by to nebylo nijak zvlášť 
obtížné. Ale Rakušané mohou vtrhnout do Turecka jedině buď 
přes Mehádii, kde by měli proti sobě čelo turecké armády, anebo 
přes Bělehrad, kde by se octli v jedné čáře s roztaženým levým 
bokem Turků. Je proto pravděpodobnější, že vpadnou-li Rakušané 
do Turecka s nepřátelskými úmysly, půjdou z Bělehradu na Sofii 
přes Kruševac a Niš; ale i v tom případě budou mít Turci do Sofie 
blíž, budou-li pochodovat z Vidinu-přímo na jih. 

Zpráva pruského výboru pro půjčky v druhé sněmovně obsa
huje přehled pruské politiky ve východní otázce a zveřejňuje ně
které diplomatické dokumenty, které dosud nepronikly do anglic
kého tisku. Chtěl bych vám proto uvést některé závažné výňatky 
z této zprávy. 

Koncem ledna odevzdal ruský vyslanec v Berlíně pruské vlád.ě, 
zároveň s podobnými návrhy, které učinil hrabě Orlov rakouskému 
dvoru, návrh, podle něhož měly všechny tyto dvory - pruský, 
rakouský a ruský - podepsat společný protokol. V úvodu návrhu 
tohoto protokolu se praví, že důvodem k tomuto společnému doro
zumění je přání upevnit spojenectví těchto tří mocností vzhledem 
k ohrožení míru v Evropě, a zároveň uspořádat vztahy jak mezi 
sebou navzájem, tak k západním mocnostem tváří v tvář hrozícím 
kritickým událostem. Tento návrh obsahoval tyto tři body: 

1) Obě německé mocnosti se formálně zavazují v případě, že
Francie a Anglie se aktivně zúčastní rusko-turecké války, zachovávat 
nejpřísnější neutralitu a prohlašují, že kdyby na ně západní moc
nosti znovu naléhaly nebo jim vyhrožovaly, jsou rozhodnuty bránit 
svou neutralitu v krajním případě zbraněrm. 

2) Tři mocnosti budou považovat jakýkoli útok Francie nebo
Anglie na území Rakouska, Pruska nebo kteréhokoli jiného němec
kého státu za porušení svého vlastního území a budou se vzájemně 
bránit, podle toho, jak to budou vyžadovat okolnosti, a v souhlasu 
se společnou vojenskou dohodou (kterou nyní dojednává generál 
Hess a pruský ministr války v Berlíně). 

3) Ruský car znovu ujišťuje, že ukončí válku co nejdříve,
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jak jen to bude slučitelné s jeho důstojností a se správně chápanými zájmy jeho 
fíJe. Avšak vzhledem k tomu, že vývoj v poslední době nasvědčuje 
tomu, že se dnešní situace v Turecku změní, Jeho Veličenstvo se 
zavazuje, že dojde-li v této věci k jakémukoli dorozumění s námoř
ními mocnostmi, neučiní konečné rozhodnutí bez předchozí dohody 
se svými německými spojenci. 

K návrhu byla připojena depeše hraběte Nesselroda, v níž 
kancléř připomíná Prusku a Rakousku důležitost trojspolku, který 
byl tak dlouho záštitou Evropy. Vzhledem k hrozící válce pokládá 
jeho carský vládce za nutné vážně apelovat na své přátele a spo
jence. Jejich společný zájem vyžaduje, aby si ujasnili stanovisko, 
které musí za těchto závažných okolností zaujmout. Zdůrazňuje 
jednostranný postup západních mocností a upozorňuje, že neberou 
zřetel na zájmy německých států. Rusko jedná jinak.J e ochotno samo 
nést břímě války a ne bude žádat ani oběti, ani pomoc ·od svých přátel 
a spojenců. Blaho obou mocností a blaho Německa.závisí na jejich 
spojenectví. Tímto způsobem se jim podaří zabránit, aby se krize 
rozšiřovala, a mohou dokonce zkrátit její trvání. Ruská depeše dále 
zkoumá tři alternativy, které mají před sebou německé mocnosti: 
společná akce s Ruskem proti námořním mocnostem; spojenectví 
s těmito mocnostmi proti Rusku, anebo konečně přísná neutralita. 
Pokud se týká spojenectví s Ruskem, car je nevyžaduje, a pokud jde 
o akci proti němu, nepřichází v úvahu, nedají-li se k ní německé
státy dohnat hrozbami západních mocností. To by znamenalo
podvolit se potupné nutnosti a připravit si nakonec žalostnou bu
doucnost. Rusko, na které nelze zaútočit na jeho vlastním území,
se nebojí ani vojenského vpádu, ani ještě zhoubnějšího vpádu re
volučního ducha. Jestliže je jeho spojenci nechají na holičkách, do
káže vystačit s vlastními zdroji a zařídí se tak, aby se v budoucnu
bez nich obešlo (pan Nesselrode píše své depeše německy; ten, kdo
je má překládat do jiného jazyka, si nad nimi musí zoufat. Jako
ukázku jeho německých cvičení vám uvedu jeho poslední větu v ori
ginále : Wenn seine Alliierten es verliessen, so wtirde es sich gesagt
sein lassen sich auf sich selbst zurtickzuziehen und sich so einrichten,
ihrer in Zukunft entbehren zu konnen.). Ale car má naprostou dů
věru ve známé city svých přátel a spojenců a v jejich statečné
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armády, které už dávno spojila s ruskou armádou společně prolitá 
krev (Bluttaufe) a totožnost zásad, kterou nelze popřít. Ruský ka
binet proto soudí, že jedině třetí možnost je hodná zřetele němec
kých dvorů, odpovídá jejich zájmům a je jedině vhodná, protože 
jim umožňuje dál hrát úlohu prostředníka, a tak plnit zvláštní 
přání Ruska. Je ovšem třeba chápat, že tato neutralita nemůže být 
neurčitá, pouze provizorní nebo vyčkávací, protože takový postoj 
by musel být pokládán za nepřátelský, a to oběma válčícími stra
nami, a zejména Ruskem. Tato neutralita musí být spíše založena 
na zásadách (Svaté aliance), které v mnoha zkouškách zajistily klid 
a mír ve světě. Je povinností německých mocností prosazovat tyto 
zásady své politiky v případě nutnosti i zbraněmi. Kdyby jedna 
z obou námořních mocností (Francie) zamýšlela nebo se odvážila 
útoku na Německo, druhá (Anglie) by okamžitě změnila svůj po
stoj. V takovém případě je Rusko za všech okolností připraveno 
přispět jim na pomoc všemi silami, které má k dispozici. 

Tento návrh byl v Berlíně zamítnut a o několik dní později 
byl zamítnut i ve Vídni. Manteuffel si tehdy ještě hrál na nezávis
lého státníka a prohlásil v depeši zaslané do Petrohradu, že Rusko, 
které předstírá, že nepožaduje od Pruska pomoc, přáním obnovit 
trojspolek ji přesto, i když nepřímo, požaduje. ,,Co se týká revoluč
ního ducha, kterého prý se Rusko nebojí, rád by připomněl, že 
Prusko se s ním také vyrovnalo bez cizí pomoci." Nezávislý ministr, 
který „spasil" Prusko tím, že se postavil do čela kontrarevoluce, 
nemůže potlačit nevoli, když vidí, že Prusko, které přece nemá 
Uhry, se hází do jednoho pytle s Rakouskem. 

Zatímco se Prusko takto chvástá svou bezpečností, ostatní do
kumenty, na něž se činí narážky ve zprávě, nasvědčují tomu, že 
Rakousko v posledních dnech února předložilo Prusku návrh na 
konvenci mezi čtyřmi mocnostmi. Prusko jej odmítlo v depeši z 5. 
března. Ale pro tuto mocnost je charakteristické, že zároveň prohla
šuje, že vláda Bedřicha Viléma IV. stále považuje dohodu čtyř 
mocností za nejlepší prostředek, jak uspokojivě vyřešit současné 
komplikace. Následkem toho bylo i Rakousko nuceno nechat pad
nout konvenci, která by byla skoncovala s dvojakým postojem ně
meckých mocností. 
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Pruská depeše z 16. března obsahuje tento důležitý odstavec: 

„Pruský kabinet věnoval pozornost opatřením-, která učinilo Rakousko na 
ochranu svých zájmů na jihovýchodní hranici. Prusko musí samozřejmě jako 
všechny ostatní německé státy hájit své zvláštní zájmy, to však nevylučuje do
rozumění S' Rakouskem. Prusko je naopak ochotno uzavřít dohodu, pokud to 
vyžaduje ochrana německých zájmů. V této souvislosti čeká sdělení v těchto 
bodech: 

1) Je Rakousko připraveno, aby zajistilo klid ve svých pohraničních
provinciích, obsadit přilehlé turecké provincie? 

2) Obsadí je a bude je držet jako zástavu, dokud nebude obnoven mír?
3) Zamýšlí zúčastnit se aktivně války"?"

Na odpovědi na tyto otázky prý plně závisí, co se Prusko 
rozhodne podniknout na ochranu německých zájmů, a zda bude 
moci něco učinit ke zmírnění nátlaku západních mocností (Ruska 
samozřejmě ne!) na Rakousko. 

14. března zaslaly pruská a rakouská vláda všem německým
dvorům okružní nóty se zcela protichůdným tvrzením. Pruský cirku
lář tvrdí, že hrozící válka bude mít čistě místní ráz. Rakousko na
opak zastává názor, že válka se pravděpodobně rozroste, takže se 
bude velmi citelně dotýkat i jeho. Pokud to dovolí okolnosti, ne
zúčastní prý se války; ale musí počítat i s eventualitou, že by bylo 
nuceno se jí zúčastnit. Zájmy, o které při této otázce jde, se dotýkají 
i německých států. Císařský kabinet proto doufá, že v takovém pří
padě by Prusko i ostatní německé dvory spojily své síly se silami 
Rakouska. Německý spolek by pak ukázal, že přes svůj nynější 
obranný postoj je s to hrát v této otázce i aktivní úlohu. Rakousko 
učiní další prohlášení, jakmile bude válka mezi západními moc
nostmi a Ruskem opravdu vyhlášena. Existuje-li ještě nějaký pro
středek, jak zabránit narůstání nebezpečí, které nyní ohrožuje 
Evropu, může jím být jedině společná akce Rakouska a Pruska, 
jimž by se postavily po bok státy Německého spolku. 

Poslední, ale ne nejméně významná informace obsažená ve 
zprávě, je melancholická odpověď, kterou dal pan Manteuffel 
na otázku členů výboru, totiž, že Rusko vůbec neinformovalo 
Pruskou vládu o svých plánech na rozdělení. 

Závěrem se z této zprávy dovídáme, že kejkle s vídeňskou 
konferencí118 stále ještě neskončily. Naopak, konstatuje se tam s od-
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voláním na slova pruského premiéra, že se sestavuje nový protokol, 
který potvrdí trvalé dorozumění mezi čtyřmi mocnostmi. 

Ceny na obilním trhu zase stoupají. Příčinou jejich nedávného 
poklesu ve Francii a v Anglii byly nesnáze spekulantů, kteří byli 
nuceni pro nedostatek kapitálu a pro napětí na peněžním trhu 
značné množství obilí prodat, což způsobilo přesycení trhu. Další 
příčinou bylo to, že obchodníci, mlynáři a pekaři si nechali dojít 
zásoby v domnění, že jsou na cestě do evropských přístavů ohromné 
náklady. Proto se domnívám, že ceny ještě zdaleka nedosáhly vr
cholu. Jisté je, že v žádném předcházejícím roce nebyly spekulace 
o tom, kolik obilí může přijít na trh, tak mylné a bláhové jako letos
a že tyto iluze byly živeny do značné míry licoměrností freetrader
ských novin. 

Napsal K. Marx 7. dubna 1854 
Otištěno v „New-York Daily Tribune", 
čís. 4059 z 21. dubna 1854 
Podpis: Kar el Marx 

Podle textu novin 
Přeloženo z angličtiny 

B. ENGELS

POSTAVENI ARMÁD V TURECKU 

Když došly první zprávy o tom, že Rusové obsadili Dobrudžu, 
a dávno předtím, než se z jejich činnosti dalo vyvozovat, že skutečně 
mají v úmyslu překročit Dunaj, vyslovili jsme názor, že smyslem 
tohoto ruského manévru nemůže být nic jiného než snaha zlepšit 
své obranné postavení. Že tomu tak skutečně bylo, dokazuje vše
chno, co od té doby podnikli Rusové i jejich protivníci. Rusové poslali 
do Dobrudže 40 -000 až 50 000 mužů, kteří podle spolehlivých zpráv 
nepřekročili č;áru Černavoda-Ktistendže. Stejný, ne-li větší počet 
vojska zřejmě poslali do Calaraši naproti Silistře s úmyslem ohro
žovat tuto pevnost a za příznivých okolností na ni zaútočit. Stáhli 
všechno vojsko, které bylo západně od Bukurešti, až na zadní voj, 
který už nemohl vydržet před Calafatem a podle všeho podnikl 
malý výlet na druhý, srbský břeh Dunaje, zřejmě proto, aby ukázal, 
že Rusové nerespektují srbskou neutralitu, a aby zjistil, jaký dojem 
udělá pár ruských uniforem na srbské venkovany - anebo možná, 
aby poskytl Rakousku příležitost okupovat tuto zemi. 

Bezpochyby velmi brzy uslyšíme, že Rusové vyklidili celé 
Malé Valašsko. Jaké bude potom jejich postavení? Jejich fronta se 
potáhne od Targovište* přes Oltenitsu a Calaraši k Černavodě, kde 
překročí Dunaj, a odtud k Černému moři u Ktistendže. To je 
vskutku postavení, při kterém je možno víc ztratit než získat. 
A tak tomu skutečně je, přestože toto zkrácení ruské fronty je samo 
o sobě výhodné. Zároveň je to přesun jejich vojsk doleva, takže

* - město ve Valašsku (v dnešním Rumunsku) na řece Jalomitsa. (Pozn.
čes. red.) 
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jejich ústupová linie, která dříve byla jakýmsi pokračováním fronty,
je nyní za frontou a vede kolmo k ní. Před dvěma měsíci by byl
mohl Ůmer paša odříznout Rusům ústup prostě tím, že by byl
překročil Dunaj v kterémkoli bodě mezi Silistrou a Hiršovou· teď. ' už to nejde,' leda snad kdyby vylodil vojsko někde u ústí Dněstru. 
A v tom právě spočívá hlavní výhoda ruského manévru - výhoda,
kterou nezmenšuje ani nebezpečí plynoucí z toho, že sbor v Dob
rudži zaujímá obdélník, jehož jedna strana je uzavřena silným po
stavením nepřítelovým, druhá mořem a zbylé dvě dvěma ohyby
Dunaje, kde jsou všehovšudy tři mosty pro spoje, posily nebo ústup.

, Ale tím končí výhoda, kterou Rusové získali. Zaujali posta
vení, ze kterého mohou ustupovat, ale ne postupovat. Před nimi,
mezi Oltenitsou a Černavodou, lze Dunaj překročit jen na několika 
málo místech, a tato místa jsou hájena buď silnými bateriemi na 
břehu ovládajícím řeku, anebo, jako u Silistry, skutečnou pevností.
Dále od Černavody k moři jsou jezera a močály u Carasu, Trajánův 
val (všechny průchody v něm byly znovu upraveny pro obranu),
pevnost Kustendže a v boku spojenecká flotila v Černém moři. 
Za Dunajem i za Trajánovýrň. valem se rozprostírá poměrně pustá,
většinou vyvýšená krajina, kterou křížem krážem protínají strmé
strže četných řek, z nichž ani jedna není přemostěna. Tato krajina 
ovšem není pro armádu zcela neschůdná, ale projít ji může jedině
vojsko, které se může s jistotou spoléhat na to, že na druhé straně
najde výhodné postavení, slabého nepřítele a dostatek proviantu
a píce. Ale v tomto případě je tomu právě naopak. Budou-li Rusové
postupovat od Trajánova valu a od Oltenitsy nebo Tutrakanu 
směrem na Bazardžik a Razgrad, musí nechat část vojska vzadu,
aby blokovala Silistru a pozorovala Ruščuk. Takto oslabeni potáh
nou těžko schůdným krajem k Razgradu a Bazard�iku - a kam se
dostanou? Přímo k předhůří Balkánu, který se táhne právě napříč
j_ejich operační linie a přes který musí přecházet po oddílech růz
nými a rozbíhajícími se cestami. Dejme tomu, že se o to pokusí;
pak riskují, že jejich rozdělené oddíly budou po částech poraženysoustředěnými silami, které náhle vyrazí ze Šumly a jimž nemohou
v žádném případě odříznou! ústup. Ale dejme tomu, že překonají
všechny tyto potíže a objeví se řekněme v síle 100 000 mužů v blíz-
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kosti Šumly a Varny, co potom? Šumla je postavení, kde se může 
40 000 mužů uhájit proti 100 000 a kde ani přesila nedokáže držet 
menší síly v šachu. Zároveň kryje Varnu, která je z druhého boku 
kryta spojeneckou flotilou. A Varna a Šumla dohromady tvoří 
daleko silnější linii, než byla v roce 1849 linie Verona-Legnago 
na Adiži, kterou hájil polní maršál Radecký, když jej ze všech 
stran tísnili Piemonťané a italské povstalecké oddíly. Kromě toho 
Šumlu a Varnu doplňují Ruščuk a Silistra ; obě leží směrem do boku 
nepříteli, a i když se sámy o sobě zdají slabé, nedá se na ně s úspě
chem zaútočit, dokud hlavní síly turecké armády mohou provést 
výpad ze Šumly kte�ýmkoli směrem. Obě pevnosti leží na Dunaji, 
Silistra proti pravému středu nynějšího ruského postavení, Ruščuk 

na jeho pravém křídle.''Musely by být blokovány z pravého břehu 
řeky, tj. vojsko provádějící blokádu by se muselo rozmístit přímo 
mezi těmito pevnostmi a Šumlou, kde podle všeho soustřeďuje 
Ůmer paša své hlavní síly. Vojsko blokující Ruščuk a Silistru by 
proto muselo být dost silné, aby mohlo čelit nejen posádkám těchto 
pevností, ale také nejméně dvěma třetinám turecké armády sou
středěné u Šumly. Na druhé straně, bude-li ruská armáda postu
povat přes Bazardžik, musí být také dost silná, aby se mohla posta
vit proti dvěma třetinám armády od Šumly v otevřeném poli. 
Kromě toho je nutné vyčlenit oddíly, které by blokovaly Varnu 
alespoň ze severu, a bude-li to možné, i z jihu, protože nebude-li 
Varna blokována, nelze ji dobýt, a nebude-li dobyta, nemohou 
Rusové překročit Balkán. Jestliže kromě všech těchto požadavků 
uvážíme, kolik oddílů bude zapotřebí k zajištění spojů mezi jednot
livými sbory na dlouhé čáře od Ruščuku k Varně a k zabezpečení 
přísunu zásob,je jasné, že k úspěšnému postupu na Šumlu a Varnu, 
dva rozhodující body obrany východního Balkánu, budou muset 
mít Rusové víc než dvojnásobek sil, které mohou soustředit 
u Šumly Turci.

Z těchto skutečností vysvítá, že si Turci počínali velmi moudře. 
Vyklizení Dobrudže je první pozitivní a nepopiratelný důkaz vel
kých vojevůdcovských schopností Ůmera paši. Celý kraj a jeho pev
nosti nestojí za boj. Místo aby riskoval porážku a ztráty na lidech 
a materiálu, turecký generál okamžitě nařídil svému vojsku, aby 
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vyklidilo všechna rrústa hned, jak to bude možné z hlediska bezpeč
ného ústupu celé armády, a aby se vrátilo na Trajánův val. Tak sice 
Rusové snadno získali zdánlivé vítězství, ale Turci jim při této akci 
způsobili vážné škody a stáhli se na opravdové obranné postavení 
dřív, než se nepřítel zmohl na odvetu. Turci mají posádky jen v dů
ležitých rrústech a tam, kde je může podporovat buď hlavní armáda, 
nebo loďstvo na Černém moři. A tak budou moci, bude-li to nutné, 
soustředit mezi Šumlou a Varnou nejméně 80 000 až 90 000 mužů 
a tyto síly budou moci ještě rozmnožit tím, že urychleně povolají 
zpět část vojska, které bylo bez vážného důvo�u, pouze z politické 
paniky, posláno do Calafatu. A aby Rusové přepravili přes Dunaj 
dvakrá� tolik vojska nebo ještě víc, je nemožné, alespoň za tohoto 
tažení. Přitom ovšem předpokládáme, že skutečně zamýšlejí pro
vádět energickou ofenzívu, a nepočítáme s příchodem anglo-fran
couzského pomocného vojska; potom by ovšem jakýkoli přechod 
přes Balkán byl šílenstvím. Zkoumali jsme otázku v tomto světle, 
protože je dobré znát skutečnou situaci bojujících stran, které za
tím válčí samy. Pravda je, že budou-li Rusové a Turci bojovat jen 
sami mezi sebou, bude Cařihrad alespoň pro letošní rok celkem bez
pečný před ruským vpádem, přestože Turci diplomatickými prů
tahy ztratili převahu nutnou k ofenzívní akci. 

Napsal B. Engels 13. dubna 1854 
Otištěno jako úvodník 
v „New-York Daily Tribune", 
lís. 4065 z 28. dubna 1854 

Podle textu novin 
Přeloženo z angliltiny 

K. MARX

*N Ó TA R E Š I D A PA Š I.

iTALSKÝ LIST O VÝCHODNI 

OTÁZCE 

Londýn, v úterý 18. dubna 1854 

Anglická a francouzská vláda si prý konečně vyměnily text 
útočné a obranné smlouvy o pěti článcích. Obsah ještě nebyl 
oznámen. 

Smlouva mezi Rakouskem a Pruskem nebyla ještě uzavřena, 
sporným bodem je prý obsazení hranice s ruským Polskem - tento 
bod pruský dvůr zčásti odmítá. 

6. dubna se v Aténách sloužilo Tedeum na počest výročí řecké
nezávislosti. Vyslanci západních mocností se slavnosti nezúčastnili. 
Téhož dne přinesl aténský „Pozorovatel" zprávu, že bylo vydáno 
šestnáct královských výnosů, v nichž se přijímá rezignace jedenadva
ceti generálů, plukovníků a jiných důstojníků, kteří se hodlali při
pojit k povstalcům. Den nato došla do Atén zpráva, že povstalci 
utrpěli těžkou porážku u Arty. Už samo rrústo bitvy prozrazuje, 
že povstání ani v nejmenším nepostoupilo a že jedinými oběťmi 
byli zatím jen řečtí venkované, kteří obývají pohraniční kraje 
řeckého království. 

Vzporrúnáte si jistě, že vyslanci ruský, anglický a francouzský 
požádali roku 1827 Vysokou Portu, aby odvolala z Řecka všech
ny Turky, i ty, kteří tam bydlili trvale. Když Turci odrrútli upo
slechnout, byli donuceni k poslušnosti bitvou u Navarina. Podob
né nařízení teď vydala Vysoká Porta proti Řekům. A protože ani 
dopis Rešida paši řeckému vyslanci panu Metaxasovi, ani cirku
lář lorda Stratforda de Redcliffe britským konzulům nebyly dosud 
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uveřejněny v londýnských novinách, posílám vám jejich překlad 
z „Journal de Constantinople" z 5. dubna: 

,,Od pověď R e š i da p a š i ,  min i s t ra  zahran ičn ích  v ě c í, 

na  nót u pana  Metaxa s e  

Cařihrad 3. redžebu 1270 (1. dubna 1854) 

Seznámil jsem se s nótou, kterou jste mi zaslal 26. března ·v souvislosti se 
svým rozhodnutím opustit toto hlavní město. Vzhledem k tomu, že vláda Vysoké 
Porty nedostala od řecké vlády uspokojivou odpověď na svůj spravedlivý protest 
proti nynějším událostem, a vzhledem k tomu, že chargé ďaffaires Vysoké Porty 
je nucen na základě svých instrukcí opustit Atény, bude vhodné, vážený pane, 
abyste rovněž opustil Cařihrad. Vracím Vám proto na Vaši žádost Vaše pově
řovací listiny. Ježto tímto dnem jsou přerušeny diplomatické i obchodní styky 
mezi oběma zeměmi, rozhodli jsme se, aby se řečtí zastupitelští úředníci usta
novení v různých provinciích naší říše, stejně jako řečtí konzulové neprodleně 
vrátili domů. Rovněž obchodníci a jiní řečtí poddaní žijící v Turecku musí 
odjet z Cařihradu; šetříce však zájmů řeckého obchodu, poskytujeme jim lhůtu 
čtrnácti dnů. Pokud jde o Řeky usazené v provinciích, bude se tato lhůta počítat 
teprve ode dne, kdy obdrží příkaz k odchodu.Je nezvratně dokázáno, že k vpádu 
do našich pohraničních provincií došlo nikoli nedopatřením, nýbrž za blaho
volné patronance řecké vlády. Ačkoli má říšská vláda bezesporu právo zadržet 
a zabavit všechny lodi kotvící v našich přístavech jako zástavu za velmi značné 
výdaje, které nám byly způsobeny, můj vznešený vládce se domnívá, že jeho 
smyslu pro umírněnost spíše odpovídá nezpůsobovat škody řeckým poddaným 
v otázce, která se týká jedině řecké vlády. Až se tato vláda zase vrátí k spravedli
vějším citům a bude zase respektovat mezinárodní práva a pravidla ius gen
tium*, pak nastane čas prozkoumat otázku náhrady škod způsobených tímto 
povstáním. Všechny řecké lodi se tedy smějí vrátit bez překážek domů ve stano
vené lhůtě. Příslušným úřadům bylo uloženo usnadnit odjezd řeckým podda
ným, kteří jsou opuštění a bez prostředků, a co možná shovívavě zacházet s ne
mocnými a invalidy. (Nejkřesťanštější a nejcivilizovanější vláda Rakouska řeší 
takové záležitosti jiným způsobem - viz vyhnání Tessiňanů119.) Pokládám za 
účelné znovu zdůraznit, že k tomuto rozhodnutí n4s donutila jedině řecká 
vláda, takže všechnu odpovědnost za to nese Řecko. 

Rešid Jiaša" 

V důsledku tohoto nařízení se 5. dubna nalodilo v Cařihradě 
3000 Řeků, a jak jsme slyšeli, také smyrenský paša již oznámil 
toto nařízení Řekům bydlícím v tomto městě. 

* - doslova: právo národů, latinský výraz pro mezinárodní právo.
( Pozn. red.) 
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Cirkulář zaslaný lordem Stratfordem de Redcliffe britským 
konzulům v Turecku a Řecku zní: 

„Cařihrad, v sobotu 1. dubna 1854 
Vážený pane, 
dostal jsem zprávy, že Řekové, kteří vpadli do pohraničních oblastí Tu

recka, podněcují sultánovy řecké poddané ke vzpouře, prohlašujíce, že francouz
ská a anglická vláda je ochotna je podporovat při svržení sultánovy moci. Byl 
jsem dále informován, že podobné rejdy se provádějí s cílem přesvědčit lid, že 
francouzský a anglický vyslanec vezmou v ochranu všechny řecké poddané 
v Turecku, jakmile Porta v důsledku přerušení diplomatických a obchodních 
styků s Řeckem oznámí svůj úmysl vypovědět je ze sultánových držav. Ježto 
takovéto domněnky mohou posilovat klamné naděje, svést na scestí poctivě 
smýšlející lidi a zločinným způsobem rozmnožit utrpení nutně provázející válku, 
spěchám, abych Vás ujistil, že tato tvrzení jsou naprosto bezpodstatná. Ti, kdo 
byť jen na okamžik věří těmto tak průhledným výmyslům, odporujícím zdra
vému rozumu a faktům, musí být vskutku velice nevědomí a důvěřiví. Ale tak 
už tomu bohužel je ve všech zemích, kde je ještě tak málo možností informovat 
veřejnost. Vy víte stejně dobře jako já, že Anglie a Francie stojí při ušlechtilé 
obraně proti násilnému a nespravedlivému přepadení zcela na straně sultánově. 
Z toho nutně vyplývá, že obě spojenecké vlády mohou sledovat hnutí, které nemá 
jiný cíl než prospět Rusku a ještě ke všemu je vyvoláno naprosto uměle, pouze 
s nevolí a rozhořčením. Toto hnutí nakonec nutně způsobí Portě a jejím spojen
cům těžkosti a neskýtá jinou vyhlídku než zničení těch, kdo nasazují své životy 
pro tak chimérickou iluzi. Soucítíme samozřejmě s nevinnými rodinami, které 
musí bohužel nést následky bezohledné a bezzásadové politiky, ale nepřichází 
pro nás v úvahu, abychom udržovali styky s vůdci tohoto hnutí, ani nemůžeme 
skrývat pocity, které v nás nemůže nevyvolávat počínání takovýchto nerozváž
ných lidí. Prosím Vás snažně, abyste využil každé příležitosti, kdy můžete se
známit s obsahem tohoto cirkuláře všechny, kdo by mohli být uvedenými faleš
nými pověstmi dezorientováni. 

Stra.tford de Redcliffe" 

Kromě Němců mají největší zaJem na tom, jak dopadnou 
východní komplikace, Maďaři a Italové. Je proto dost důležité 
znát záměry různých stran těchto národů a jejich vzájemné vztahy. 
Následující článek z turínské „Unione", který jsem proto přeložil, 
ilustruje názory konstituční strany v Itálii 120, která je zřejmě zcela 
odhodlána obětovat pro obnovení nezávislosti Itálie Uhry. Tajem
ství, proč se tak dlouho drží rakouské mocnářství, je právě v tomto 
provinčním sobectví, které zaslepuje jednotlivé národy iluzí, že 
mohou získat svobodu na úkor nezávislosti druhého národa. 
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„Anglické noviny se všemožně snaží dodat nadcházející válce s Ruskem 
ráz boje za svobodu a evropskou nezávislost, přičemž Anglie ve skutečnosti ne
sleduje nic jiného než své vlastní obchodní zájmy. To potvrzuje ta okolnost, 
že lord John Russell doporučuje nám, Italům, abychom byli pěkně zticha, a na
značuje, že dříve nebo později se Rakousko stane lidštějším. Tím alespoň uznává, 
že zatím na něm nic lidského není. Nicméně lidumilná Anglie se snaží zajistit si 
spojenectví s ním v zájmu ,vítězství svobody a nezávislosti Evro py'. Pokud jde o fran
couzský tisk, ten není svobodný; bojí se, že při prvním provinění dostane vý
strahu a při druhém už bude zastaven, a tak nedělá nic jiného, než opak4je jako 
ozvěna to, co si přeje vláda. Kromě toho francouzské noviny nejsou zvyklé hlou
běji zkoumat problémy denní politiky a pl'.-íliš podléhají módním náladám. Ně
mecké liberální listy mají ohromný strach z Ruska, a to právem, uvážíme-li, 
jaký vliv si už získalo na dvě hlavní německé mocnosti. Ale co my vlastně chce
me? Nezávislost Itálie. Dokud se ovšem mluví o územní celistvosti Turecka a 
evropské rovnováze založené na vídeňské smlouvě, je docela přirozené, že se bu
deme muset smířit s dosavadním stavem, přestože je tolik v rozporu s tím, co si 
přejeme. Oč usiluje Rusko? Aby se zbavilo osmanské říše, tudíž i současné 
rovnováhy, a revidovalo mapu Evropy. A to je právě to, co si přejeme my. Lze 
ovšem namítnout, že Rusko ji chce revidovat po svém. Ale to by právě mohlo do
padnout v náš prospěch, protože ani Francie, ani Anglie, ani Německo nemohou 
strpět nové rozšíření území či vlivu říše, která má obojího beztak až příliš, a tak 
budou nuceny se poohlédnout po baště proti Rusku. Touto baštou nemůže být 
žádný jiný stát než Rakousko, vůči němuž budou západní státy muset být štědré 
a dát mu celé údolí Dunaje od Ršavy až po Černé moře a jižně od Dunaje 
Dobrudžu a klíče k Balkánu. Rakousko pak bude mít: 

1) rozsáhlé území s obyvatelstvem národností příbuzných těm, které
k němu patří teď; 

2) celý tok mohutné řeky, tak nezbytné pro německý obchod.
V tomto případě nebude už Rakousko potřebovat Itálii, alespoň ne ke své

obraně; pod jeho vládu přibude k šesti miliónům jižních Slovanů a čtyřem milió
nům Dakorumunů ještě na tři milióny prvních a čtyři milióny druhých. 

Celistvost a nezávislost Turecka! Dva vznešeně znějící paradoxy. Rozumí
te-li nezávislostí svobodu, aby si národ vládl sám podle vlastních zásad a aby 
nikdo cizí neměl právo se vměšovat do jeho záležitostí, .pak tato nezávislost byla 
už silně narušena kajnardžskou smlouvou a dostala poslední ránu z milosti 
(colpo di grazia) nedávnou smlouvou se západními mocnostmi. A tak dnes už 
v Turecku nevládne sultán, nýbrž evropské mocnosti; a jakmile budou musli
m�vé a křesťané, porobitelé a porobení, postaveni před zákonem naroveň, jak
mile rája - a to jsou čtyři pětiny obyvatelstva - dostane do rukou zbraně, 
Turecko přestane existovat; začne přerod, který se neobejde bez násilí a velkých 
nepořádků, bez boje mezi oběma vyznáními, která se za čtyři sta let naučila vzá
jemně se nenávidět. Nevykládejte nám tedy o nezávislosti Turecka, to je jen 
báchorka pro malé děti. 
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A územní celistvost! Neodtrhly snad Francie a Anglie se souhlasem Ruska 
od Turecka řecké království, tj. Peloponnésos, Atiku, Boiotii, Fokidu, Akarnanii, 
Aitolii, ostrov Negroponte* atd., vcelku území s miliónem obyvatel? Či ne? 
Nevzala si snad Francie Alžírsko? Nedaly snad Francie, Anglie a Rusko 
Egyptu poloviční nezávislost? Neobsadili Angličané před patnácti lety Aden 
u Rudého moře? Nebrousí si opět Angličané zuby na Egypt? A nebrousí
si Rakousko zuby na Bosnu a Srbsko? Jaký smysl tedy má mluvit o zachování
stavu, proti kterému se všichni spikli a který není tak pevný, aby se sám udržel?

Shrnujeme tedy: jestliže Rusko zamýšlí provést převrat v Turecku, zamýšlí 
dobrou věc; také západní mocnosti mají naprostou pravdu, mají-li v úmyslu po
stavit se proti ruské výbojnosti. Ale jestliže tyto mocnosti chtějí dosáhnout svého 
cíle, musí se oprostit od diplomatického pokrytectví, za které se schovávají, a 
musí být odhodlány zničit Turecko a revidovat mapu Evropy. K tomuto závěru 
musí dospět." 

Napsal K. Marx 18. dubna 1854 

Otištěno v „New. York Daily Tribune", 

čís. 4068 z 2. května 1854 

Podpis: Kare l Marx  

• - dnešní Euboiu. (Pozn. red.)

Podle textu novin 

Pfelol.eno z angličtiny 
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*ŘECKO A TURECKO.

TURECKO A ZÁPADNI STÁTY. 

OMEZENI OBCHODU S OBILIM 

V ANGLII 

Londýn, v pátek 21. dubna 1854 

Z „Preussische Correspondenz" jsme se dověděli, že proslulý 
baron Bunsen nebyl odvolán, ale byla mu na vlastní žádost pro
dloužena dovolená. Jeho dočasným locum tenens* byl jmenován 
hrabě Bernstorff. 

Ústavní výbor švédského parlamentu se usnesl většinou 12 hlasů 
proti 11, aby ministři byli pohnáni před vrchní královský soud pro 
svůj postup při nedávném rokování o otázce zjednodušení daňového 
systému. 

Podle sdělení pana Meroniho, rakouského konzula v Běle
hradě, musí Rakušané počítat s tím, že se Srbové postaví na odpor 
se zbraní v ruce, jestliže Rakousko vpadne se svým vojskem do 
Srbska. 

Pan Metaxas opustil 3. dubna Cařihrad a za necelých čtrnáct 
dní má za ním následovat 40 000 až 50 000 jeho krajanů. Ani jedno 
vyslanectví neprojevilo ochotu dočasně ho zastupovat při vyřizo
vání běžných záležitostí. Rakouský vyslanec odmítl s odůvodněním, 
že protektory Řecka jsou přece Francie a Anglie, takže h.šJit zájmy 
Řecka přísluší jejich diplomatickým zástupcům. Prusko nechtělo 
tuto funkci přijmout, protože odmítlo Rakousko. Anglický a fran
couzský vyslanec prohlásili, že doba není vhodná k tomu, aby právě 

* - zástupcem, náměstkem. (Pozn. red.)
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oni zastupovali pana Metaxase. Chargé ďaffaires menších států 
považovali za nejrozumnější úzkostlivě se vyhnout jakýmkoli pro
jevům jak sympatií, tak antipatií. A tak byl Metaxas nucen za
nechat v Cařihradě svého vlastního atašé. Ale brzy se ukázalo, 
že tento zástupce zneužívá moci, kterou mu udělila Porta, a horlivě 
rozdává pasy řecké ráje, a tak jí umožňuje připojovat se k povstal
cům v Albánii. V důsledku toho byla činnost řeckého zastupitelství 
úplně zastavena a vydávání pasů je teď svěřeno komisi složené 
ze dvou Turků a dvou rájů. 

Zároveň byla uveřejněna vyhláška, že každý poddaný řeckého 
království, který by si přál stát se poddaným sultánovým, dostane 
k tomu svolení, najde-li dvě důvěryhodné osoby, které se zaručí 
za jeho loajálnost. Protože Řekové žijící v Cařihradě veřejně vy
hrožovali, že před svým odchodem zapálí a vydrancují město, 
usnesla se vláda na mimořádných opatřeních. Turci hlídkují ve dne 
v noci na ulicích a na promenádě v Peře bylo postaveno padesát 
děl. Od západu slunce až do půlnoci musí mít každý, kdo jde či 
jede po ulici nebo v poli, svítilnu; po půlnoci je vůbec zakázáno 
vycházet. Jiným nařízením je zakázán vývoz obilí. Řekové katolic
kého vyznání smějí zůstat ve městě na odpovědnost katolických 
biskupů v Peře. Jsou to rodáci z ostrovů· Ténos, Andros a Syros 
a většinou patří do kategorie domácího služebnictva. Obyvatelé 
ostrovu Hydria se obrátili na Portu s peticí, v níž ostře odsuzují 
řecké povstání a žádají vládu, aby je vyňala ze všeobecných repre
sálií proti Řekům. Dostavila se také deputace řeckých poddaných 
Porty z Trikaly v Thesálii, která žádala, aby jim byla poskytnuta 
energická ochrana před řeckými lupiči, kteří vypalovali celé ves
nice a obyvatelstvo bez rozdílu pohlaví a věku zavlékali k hranicím, 
kde je surově týrali. 

Mezi Turky stále sílí pochybnosti o jejich západních spojen
cích a pocit nedůvěry a nepřátelství k nim. Začínají vidět v Anglii 
a Francii nebezpečnější nepřátele, než je car, a všeobecně se volá: 
„Chtějí svrhnout sultána, rozdělit říši, chtějí z nás nadělat otroky 
křesťanů." Spojenci se vylodili jižně od Cařihradu místo severně 
od Varny a opevňují Gallipoli - proti Turkům. Pás země, na kte
rém leží tato osada, je dlouhý poloostrov, spojený s pevninou úzkou 

15 Marx-Engels: 10 225 
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šíjí, a výborně se hodí k tomu, aby se stal základnou pro agresory. 
Právě odtud vmetli kdysi Janované výzvu řeckým císařiím v Kon
stantinopoli. Kromě toho jsou pravověrní muslimové rozhořčeni 
jmenováním nového šejch-til-isláma, v němž vidí div ne nástroj 
pravoslavného duchovenstva; mezi Turky se vůbec značně šíří 
přesvědčení, že by bylo lepší vyhovět jedinému požadavku Miku
lášovu než se stát hříčkou smečky hrabivých mocností. 

Nespokojenost s koaliční vládou a rozhořčení lidu nad tím, 
jak tato vláda vede válku, tak zesílily, že i „Times", majíce na vy
branou buď ohrozit svůj náklad, anebo přestat poklonkovat „vládě 
všech talentů", považovaly za vhodné se na ni ve svém středečním 
čísle obořit.121 

Dopisovatel listu „Morning Post" z Quebecu píše: 

,,Anglická tichomořská flotila je dost silná, aby dobyla všechny ruské pev
nosti a opěrné body podél pobřeží ruské Ameriky (uvnitř země pevnosti nejsou) 
a rovněž jednotlivé opevněné body na Liščích ostrovech, Aleutách a Kurilách, 
tvořících dohromady řetěz od amerického pobřeží až k Japonsku. Dobytím 
těchto ostrovů - které jsou též velmi bohaté na kožešiny a měď, vyznačují se 
mírným podnebím a mají v mnoha případech výborné přístavy v blízkosti asijské 
pevniny, kde dobré přístavy nejsou - a dobytím ruské Ameriky by náš vliv 
v Tichém oceáně silně vzrostl, a to právě v době, kdy státy ležící při tomtcloceánu 
nabývají významu, který jim už dávno po právu příslušeUNejsilnější odpor by naší 
flotile mohl klást Novo-Archangelsk na ostrově Sitka, který má nejen výbornou 
přirozenou polohu, ale je také důkladně opevněn a vybaven 60 až 70 děly. Na 
ostrově žije asi 1500 lidí, z toho 500 mužů tvoří posádku, a jsou tu také loděnice, 
kde už bylo postaveno mnoho válečných lodí. Většina ostatních míst má po
sádky od 50 do 300 mužů a jen málo jich má poměrně slušné opevnění. Kdyby
chom my tyto ostrovy dobyli a Francie by projevila přání získat náhradou za tato 
dobytá území jiná, bylo by možné postoupit jí Kamčatku a sousední pobřeží." 

Výkazy o prodeji pšenice v obchodních střediscích v Anglii 
a Walesu, jak byly uveřejněny v „Gazette", ukazují ohromný po
kles oproti téže době roku 1853, což může být měřítkem pro srov
nání, jak velká byla sklizeň v tom kterém roce. 

1853 
1854 

Bylo prodáno: 
Leden 

582 282 kvarterů 
266 477 kvarterů 

V posledním týdnu 

Únor Březen 
345 329 kvarterů 358 886 kvarterů 
256 061 kvarterů 227 556 kvarterů 

se prodalo 36 628 kvarterů proti 88 343 
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kvarterům v témž týdnu roku 1853. Tato čísla, ukazující, že se za 
tři měsíce prodalo skoro o půl miliónu kvarterů méně než v týchž 
měsících roku 1853, jsou tedy naprosto jasným důkazem, že letošní 
sklizeň byla chudá. 

List „Mark Lane Express" píše: 

,,Hojný přísun ze zahraničí nedává dosud nijak zvlášť krutě pociťovat ne
dostatek vlastních dodávek; stále ještě je na cestě do Anglie značné množství 
pšenice a mouky, a to z nejrůznějších končin; ale je možné se spoléhat na to, že 
po celou dobu až do nové úrody bude dovoz stále tak velký? Amerika už nám 
poslala všechno, co měla v námořních přístavech; nepochybujeme sice, že má 
ještě veliké zásoby na Dalekém západě, ale bude-li třeba tyto zásoby přepravo
vat k východnímu pobřeží a odtud do Anglie, projeví se to samozřejmě na cenách. 
Severní evropské přístavy už skoro vyčerpaly své staré zásoby a válka s Ruskem 
nedovoluje další dodávky od Černého a Azovského moře." 

Všechny tyto informace sdělujeme našim čtenářům bez ko
mentáře. 

Napsal K. Marx 21. dubna 1854 
Otištěno v „New- York Daily Tribune", 
éls. 4072 ze 6. května 1854 
Podpis: Kare l  Marx 

Podle textu novin 
Přeloženo z angličtiny 
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*Ř E C K É P O V S T ÁN I.

POLSKÁ EMIGRACE. -

RAKOUSKO-PRUSKÁ SMLOUVA. 

DOKUMENTY O VYZBROJOVÁNI 

RUSKA 

Londýn, v pátek 28. dubna 1854 

Poslední spolehlivé zprávy z Turecka plně potvrzují názory 
,,Tribune" na ústup Rusů od Calafatu, na jejich okupaci Do
brudže a na charakter řeckého povstání. 

List „Lloyd"122 potvrzuje pověsti, že Rusové upustili od oblé
hání Calafatu a že evakuace Malého Valašska je už ukončena. 
Poslední zprávy z Cařihradu potvrzují, že Rusové v Dobrudži 
neútočí, naopak se opevňují. 

Co se týče řeckého povstání, list „Moniteur" otiskl ve svém 
včerejším čísle tento dopis z Vídně z 25. dubna. 

„Řecké povstání v Epiru nedělá pokroky, ale začíná se ukazovat jeho 
skutečný ráz. Jestliže se někdo domníval, že národní a náboženské zájmy·nebyly 
pouhou záminkou, tu činy náčelníků helénských band z řeckého království už 
jistě všechny podobné iluze rozptýlily. Je známo, že Grivas a Xavellas se od 
začátku mezi sebou hádali o to, kdo má vést povstání. Tito dva náčelníci dál 
postupují každý na vlastní pěst a nestydí se příležitostně provádět jeden dru
hému schválnosti. Zejména Grivas, který by rád vystupoval jako osvoboditel 
křesťanské ráje, nepřinesl křesťanům nic než drancová1ú a vypalování. Sulioti, 
kteří se rozhodli nepustit několik řeckých náčelníků na své území, si na Grivase 
zvlášť stěžují. Počátkem minulého měsíce prý žádal o přístřeší řeckého primase 
Devendzista a druhého dne utekl, když mu vyraboval dům a unesl ženu. Primas 
se obrátil na Abdi pašu se žádostí o dovolení sloužit pod jeho velením, aby se 
mohl pomstít za tento sveř·epý kousek. Vrcholu však Grivasovo lupičské umění 
dosáhlo v Metsovonu. Toto město, zmatené ruskou propagandou, otevřelo 
,generalissimu' Grivasovi samo brány. Ten začal tím, že uložil křesťanskému 
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obyvatelstvu ,vlasteneckou' kontribuci 200 000 piastrů. Částka nebyla příliš 
přemrštěná, a tak ji občané zaplatili. Ale Grivasovi to nestačilo. Obešel sám 
postupně všechny významné obyvatele města a všechny zámožné rodiny a žádal 
je, aby odevzdali, rovněž jako vlasteneckou oběť, všechny stříbrné a zlaté cenné 
předměty, které mají. Tento způsob vydírání vyvolal nespokojenost a ukázalo se, 
že není ani rychlý, ani příliš výnosný. A tu dostal Grivas nápad, který je podle 
našeho soudu mistrovským kouskem lupičského umění. Pod záminkou, že se 
k Metsovonu blíží osmanská vojska, prohlásil, že v zájmu obrany je třeba skoro 
celé město spálit, a proto vyzývá obyvatele, aby se i s rodinami uchýlili do hlav
ního městského chrámu, kde se brzy shromáždilo na 4000 lidí. Grivas počítal 
správně, že si s �ebou vezmou všechny peníze a také skvosty a nejcennější věci, 
a tak se mu dostane do rukou veškeré bohatství v Metsovonu. Pouštěl pak z kostela 
lidi po malých skupinách a předával je svým pochopům, kteří je beze všech 
okolků obírali. To jsou hrdinské činy řeckého náčelníka, který dosud hrál 
v epirském povstání nejvýznamnější roli. Turkům kladl Grivas jen chabý odpor. 
Když zapálil město, odtáhl k Acheloosu směrem na Radovicu. Metsovon, který 
byl vedle Janiny a Beratu nejvíc vzkvétajícím městem Epiru, je nyní jen hroma
dou sutin a jeho obyvatelé jsou úplně ožebračeni. V celém městě zůstalo sotva 
sto domů celých." 

K nepotvrzeným pověstem, že Kossuth a Mazzini zamýšlejí 
přijet do Cařihradu, Rešid paša prohlásil, že by jim nepovolil 
vstup na turecké území. 

Formování polské legie prý nenarazilo na odpor u francouz
ského a anglického vyslance, ale zato narazilo na překážky jiného 
druhu. Generál Wysocki předložil Portě a lordu Redcliffovi doku
ment s několika tisíci podpisy, který ho zmocňuje vystupovat 
jménem značné části polské emigrace. Naproti tomu plukovník 
hrabě Zamojski, synovec knížete Czartoryského, předložil ob
<;lobný dokument, :rovněž s množstvím podpisů, jímž zase jiná sku
pina emigrantů pověřuje jeho, aby vystupoval jejím jménem. V zhle
dem k těmto neshodám a ve snaze smířit nároky obou soupeřů 
a také využít služeb Wysockého i Zamojského, poradil jim anglický 

vyslanec, aby vytvořili místo jedné legie dvě. 
Maršál Paskevič přibyl 17. dubna do Jasů a téhož dne po

kračoval v cestě do Bukurešti. 
Podle „Hannoversche Zeitung" obsahuje smlouva o útočném 

a obranném spojenectví, uzavřená mezi Rakouskem a Pruskem,123 

tyto základní články: 

„ I) Rak'o'usko a Prusko si v'z-ájemně zaručují sv'é německé i mimoněme'Cké 
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državy (in- und ausserdeutsche Besitzungen), a to tak, že útok na jednu z obou 
mocností bude druhá považovat za útok proti sobě. 

2) Rakousko a Prusko se navzájem zavazují poskytovat si vzáj�mnou po
moc a v případě nutnosti podniknout společný útok, bude-li se jedna ze smluv
ních stran domnívat, že jsou ohroženy zájmy Německa, a druhá strana bude 
� tímto_ názore� souhlasit. Jednotlivé případy, kdy má být poskytnuta pomoc,
Jsou vyJmenovany ve zvláštní dohodě, která tvol:-í nedílnou součást této smlouvy. 
Aby byla zajištěna účinnost smlouvy, budou se v určitých stanovených lhůtách 
uvádět do pohotovosti příslušné vojenské síly. Lhůty, rozsah a způsob použití 
těchto sil budou sjednány zvláštní dohodou. 

3) Všechny členské státy Německého spolku se vyzývají, aby se k tomuto
útočnému a obrannému spojenectví připojily a podporovaly je v souhlase 
s povinnostmi, které jim ukládá spolkový zákon." 

Srovnáte-li tuto smlouvu s dohodou o-neutralitě kterou navrhl 
� ' 

pruskému dvoru hrabě N esselrode, najdete v nich mnoho podobných 
formulací. Dále je třeba podotknout, že prakticky smlouva zachycuje 
pouze požadavky obranné politiky, kdežto v případě útočné politiky 
se veškeré rozhodování přenechává jednotlivým dvorům. 

25. dubna schválila pruská první sněmovna půjčku ve výši
třiceti miliónů tolarů, doporučenou jejím výborem. Vládní zdů
vodnění, které v tomto případě provedl pan Manteuffel, je tak 
charakteristické pro pruskou diplomacii, snažící se skrýt svou vro
zenou nemohoucnost za patriotické fráze a nejapnou majestát
nost, že uvedeme tento dokument in extenso*. Pan Manteuffel 
pravil: 

„K?mplikace, k nimž došlo mezi Ruskem a Tureckem a do nichž se později 
zapletly 1 západní státy, jsou všeobecně známé. Pruská vláda, majíc na zřeteli 
své postavení a své zájmy, považovala za žádoucí tyto komplikace odstranit a 
nes�1ody :urovnat. Všechny její snahy a úsilí v tomto směru se ukázaly marnými. 
Zda se, _Jako _by. v této otázce vládla jakási neblahá osudovost. Četné pokusy,
které mely přlspet k obnovení míru, nevedly k ničemu - možná proto, že nebyly 
�r�vedeny, v pr�v�� chvíli a vhodným zp�so_bem. A t;ak neshody nakonec vy
ust1ly ve valku. Us1h Pruska a Rakouska zaJ1St1t zachovaní míru tvoří jakýsi most 
k novým jednáním. To bylo také hlavním cílem vídeňské konference. Na této 
konferenci vyvíjela pruská vláda neúnavné úsilí o zachování míru. Působila 
v duchu smířlivosti" (jako „anděl míru" cara Mikuláše), ,,ale vždy pevně a roz
�odně u vědomí své�o postavení jakožto velmoci" (právě tak se vyjádřil ruský 
u11:perátor ve své taJné korespondenci). ,,Právě proto, že Prusko nebylo nijak 
zamteresováno" (stát se ruskou provincií a změnit dekoraci), ,,a protože jeho 

* - obšírně, podrobně. (Pozn. red.)
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nezištné (uninteressiert) stanovisko bylo ostatními mocnostmi uznáváno, mohlo 
mluvit otevřeně a rozhodně. Nepřátelské strany přijímaly jeho návrhy a úsilí tu 
s vděčností, tu s politováním. Avšak vláda se nedala strhnout z cesty, kterou si 
vytkla. První podmínkou existence každé velmoci je nezávislost. Tuto nezávislost 
si dokázala pruská vláda uhájit tím, že jednala v zájmu míru a neohlížela se na 
to, zda se to líbí nebo nelíbí té či oné mocnosti." (Velice důmyslná definice toho, 
co je třeba rozumět nezávislostí velmoci!) ,,Když se situace přiostřila, rozhodla 
se vláda, že kromě velkodušných snah o zachování míru je její povinností hájit 
především zájmy Pruska a Německa. Proto uzavřela smlouvu s Rakouskem. 
Ostatní státy Německého spolku se k této smlouvě připojí. Můžeme tudíž s jisto
tou počítat se součinností Rakouska a celého Německa. Podle přesvědčení vlády 
je taková součinnost nejjistější a nejúčinnější zárukou pro německé mocnosti. 
Vedle tohoto těsného spojenectví zůstává v platnosti dřívější dohoda Pruska a 
Rakouska se západními mocnostmi na základě vídeňské konference. Přes opačná 
tvrzení anglického tisku se Prusko neodcizilo západním státům. Tato dohoda se 
západními státy existuje dál. Protokol, v němž je tato dohoda zakotvena, byl už 
podepsán pruským vyslancem, ale nemůže být předložen sněmovně. Dosavadní 
vzájemné vztahy čtyř velmocí, stejně jako jejich úsilí o obnovení míru pokračují 
dál, přestože dvě z těchto mocností zahájily válečné akce" ( což dokazuje, že válka 
se vede jen naoko, kdežto vážně míněnou činností západních kabinetů jsou mírová 
jednání.) ,,Co se týče Ruska, petrohradský kabinet podnikl v poslední době přá
telštější a smířlivější kroky, a třebaže v této chvíli chová jen slabou naději na 
obnovení míru, je to přece jen výchozí bod pro mírová jednání. Pruská vláda 
ukázala, že je až do poslední chvíle ochotna doufat v mír. I když zůstává jen 
slabá jiskřička naděje, Prusko neustane ve svém úsilí a ve své námaze (Mtihen). 
Až přijde rozhodná hodina pro Prusko" (Trema Byzantium!*), ,,vláda bude

jednat bez prodlení, bez váhání a energicky. Prusko se musí na h�to hodinu 
připravovat. Jeho slova budou mít tím větší váhu, že je připraveno tasit meč. 
Když vypukl konflikt mezi Ruskem a Tureckem, západní státy projevily tvrdost 
a posílily Portu. Prusko v té době nebylo povoláno hrát úlohu rozhodčího. Bylo 
dotčeno porušením práv třetí mocnosti, ale mělo především na zřeteli blaho svých 
poddaných. Východní otázka se ho tolik nedotýká jako Rakouska, které je na 
ní přímo zainteresováno, ale Rakousko naléhavě žádalo Prusko, aby neodmítalo 
s ním spolupracovat. Prusko a Rakousko si vytkly za cíl mírnit nároky, které šly 
na obou stranách příliš daleko a znesnadňovaly dílo obnovení míru. Právě jejich 
snahy vedly ke svolání vídeňské konference, právem pokládané za příznivou 
událost. Naše vláda se nemůže stáhnout do ústraní za situace, kdy ještě může 
vyvíjet blahodárný" (pro Rusko) ,,vliv na západní státy. Je pro tyto státy zpro
středkujícím článkem a mohla by být posilou pro mírové naděje. Pokud jde 
o návrh nóty zaslaný čtyřmi mocnostmi ruské vládě, nesmí se zapomínat, že
Rusko stejně konferenci nikdy neuznávalo, a dále ani ťo, že naslédkem ntwých

* Třes se, Byzanci! ( Poi:n. réd.)
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·okolností se tento návrh stal nepřijatelný i pro Turecko. Nový vídeňský proto
kol"m (a to je velice závažné přiznání od pana von Manteuffela) ,,skýtá nové 
možnosti pro obnovení všeobecného míru, rozhodně pak pro to, aby Prusko a
Německo nebyly zataženy do války. Na dřívější požadavek Rakouska, aby ně
meckému sněmu byla navržena přísná neutralita závazná i pro Prusko, nemůže 
vláda přistoupit, má-li si zachovat volnost jednání. Nemůže se vzdát postavení
velké nezávislé mocnosti, nemůže se odříci svobody rozhodování. Kromě toho 
bychom takovou neutralitou poskytovali ostatním mocnostem záminku zaujmout 
vůči nám nepřátelský postoj, kdyby tyto mocnosti dospěly k názoru, že by takový 
postoj byl pro jejich zájmy výhodný. V přítomné době se postavení západních 
států podstatně změnilo v souvislosti s jejich novými závazky" (vídeňský proto
kol). ,,V nejnepříznivějším případě nebude dosaženo míru, ale v nejpříznivějším
případě budou od naší vlasti odvráceny všechny veliké pohromy, které s sebou 
přináší válka ; a to je ohrom�á a nedocenitelná přednost." (Dokáže-li někdo vy• 
znat se v této alternativě, pak mu gratuluji k jeho ostrovtipu.) ,,Možnost
válečných akcí mezi Ruskem a západními státy na Baltském a Černém moři
přiměla Prusko vzhledem k jeho zeměpisné poloze velké mocnosti" (ani ne tak
velké jako roztažené) ,,učinit opatření k obraně svých zájmů, v krajním případě 
se zbraní v ruce. Vláda se hrdě hlásí k minulosti" (to znamená, jestliže to vůbec 

něco znamená, že se vláda nestydí za svou minulost) ,,a je ráda, že se jí naskytla 

příležitost veřejně vyložit své názory."
Výbor shledal, což ani není třeba podotýkat, tyto výklady 

nadmíru uspokojivými. 
V „Journal de St.-Pétersbourg" byly uveřejněny tyto nové 

dokumenty: 
„Denní rozkaz f'olicejnímu komisaři 

15. dubna 1854 
Jeho imperátorské Veliče_nstvo ráčilo přikázat, aby výhody poskytované vysloužilcům gardy a armády byly rozšířeny na vysloužilé příslušníky námořnictva a řadové příslušníky gardy, kteří se cítí tělesně ještě dost schopní a přejísi znovu sloužit atd. 

generál adjutant Galachov

Nařízení f{dícímu senátu 

K posílení prostředků na obranu Finského zálivu považujeme za vhodné
zřídit záložní flotilu z veslových lodí a nařizujeme:

1) Vytvořit čtyři nové veslařské oddíly námořní domobrany.
2) Tyto oddíly vytvořit na základě výzvy k dobrovolné službě v guberniích

Pe"trohrad, Novgorod, Oloněc a Tver.
3) Vytvoření těchto oddílů bylo svěřeno výboru složenému z Jeho imperá

torského Veličenstva velkoknížete Konstantina Nikolajeviče, který řídí minister
�·ťvo nárn'ořníctva, a z ministrů stáťních statků:, ú'dělů a vniťra atd.

Mikuldš 
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Výnos o námořní domobraně 

I. účel zřízení a složení námořní domobrany: , .• , . 1 Námořní domobrana se zřizuje za účelem doplnění zalozm flotily veslo-
vých čÍunů určených k obraně pobřeží Finského zálivu. . , 2. T;to domobrana se skládá ze čtyř oddílů a její vytvoření a orgamzovám
se svěřuje ministerstvu námořnictva.

3. Do této domobrany smějí vstupovat osoby všech stavů.
II. Odvody.
4. Osoby, které chtějí vstoupit do námořní domobrany, musi mít z�konem

předepsané pasy a nevolníci musí mít zvláštní povoler.ií od s:7é vrc�n�stl.
5. V Petrohradě se dobrovolníci musí dostavit na mspekc�i od��lení

ministerstva námořnictva, v gubernských městech ke gubernátorovi a v UJezd
ních městech na místní policejní úřady. _ .6. Pasy se odeberou a místo nich se vydá potvrzení v, př�d:psa�é for�ě. 
Pasy se pošlou inspekčnímu oddělení, kde se majitelé musi hlasit. Zaro;en se
dobrovolníkovi vyplatí, požádá-li o to, měsíční plat předem a poznamena se to
na potvrzení.

7. Policejní úřady dohlédnou na odjezd dobrovolník� do Petrohr�du �poskytnou jim všemožnou pomoc a ochranu, aby jim usnadmly cestu. V pnpade 

onemocnění dobrovolníka bude o něj postaráno.· 
(Bod 8. a 9. nejsou zajímavé.)
III. .Podmínky služby:
10. Ti, kdo se hlásí do námořní domobrany, dostanou v den, kdy se ohlási

na inspekčním oddělení ministerstva námořnictva:
a) 8 rublů ve stříbře na měsíc. • . b) Výstroj a potraviny jako řadoví přísl�š.níci �álečn�ho námormctva.
c) Oděv venkovského střihu. Dobrovolmci smeJÍ nosit vousy a vlasy

a la paysanne*.
11. Služba končí 1. listopadu 1854. • • 12. Po tomto dni nebudiž žádný dobrovol� z.a�r�ován ve sl�zb:. , . 13. Ti, kteří se vyznamenají, budou odmenem Jako řadovi příslušmci 

válečného námořnictva.
14. Bude-li s pomocí dělových člunů dobyta kořist, dostanou dobrovolníci

z veslových člunů podíl podle zákonných ustanovení. . , . 
· 

15. V případě zranění mají dobrovolníci táž práva ja�o VOJaCl.
16. O rodiny dobrovolníků pečují místní úřady a občmy.· 

Konstantin 

• - po rolnÍckém zpúsobu. (Pozn. red.)
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., Není �ožné dát lepší_obraz Ruska v kostce, než jaký,posky
�uJi uvedene doku�e�ty: imperátor, byrokracie, nevolníci; vousy
a la paysanne, policie, veslové čluny, občiny, země a moře -
zkrátka „celá širá Rus". 

Napsal K. Marx 28. dubna 1854 
Otištěno v „New-Tork Daily Tribune", 
čís. 4079 z 15. května 1854 
Podpis: Kare l Marx 

Podle textu novin 
Přelof.eno z angličtiny 

K. MARX

*BOMBARDOVÁNI ODĚSY. ŘECKO. 

PRO VOLÁNI ČERNOHORSKÉHO 

KN I Ž E T E D A N I LY. -

MAN TE UFF E LŮ V PR OJE V125

Londýn, v úterý 2. května 1854 

Bombardování Oděsy, tolikrát už provedené v bujné fantazii, 
se konečně uskutečnilo. Ale telegrafické zprávy, které jsme zatím 
dostali, jsou tak kusé a tak chudé na podrobnosti, že nemá smysl 
je komentovat. Podle velmi spolehlivých informací začalo bombar
dování 22. dubna, 23. bylo zastaveno (velitel města byl vyzván, 
aby se vzdal) a bylo znovu zahájeno 24. dubna. Jedna strana tvrdí, 
že byla rozbořena velká část města; druhá strana říká, že zápal
nými raketami a granáty byly zničeny pouze pevnosti. V některých 
kruzích se dokonce tvrdí, že bombardování nemělo vůbec žádný 
účinek. Některé zprávy uvádějí, že bylo zničeno osm ruských lodí, 
samozřejmě obchodních, protože ruské válečné lodi v Oděse ne
byly. Poslední depeše z 26. dubna z Oděsy hlásí, že celá spoje
necká flotila toho rána odplula. 

Aby francouzská vláda připravila veřejné mínění na tuto 
událost, uveřejnila právě v „Moniteuru" tento výňatek z poslední 
zprávy admirála Hamelina ministru námořnictva, kde se praví: 

„6. dubna připlula do Oděsy anglická parní fregata ,Furious', aby žádala 
vydání konzulů a ·těch francouzských a anglických poddaných, kteří by chtěli 
vzhledem k blížícím se válečným akcím opustit město, a vzala je na palubu ... 
Přestože fregata vztyčila parlamentářskou vlajku, a tou byl opatřen i přistávající 
člun, ruské baterie vypálily na tento člun zákeřně sedm ran krátce nato, co 
odrazil od mola ... Uvažujeme s admirálem Dundasťm o odvetných opatl'eníth, 
bez rtithž takbVý barbarský čin nelte necha·t:' 
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. 
Rusové uvádějí jinou verzi celé této události. Tvrdí, že vyslání

lodi s parlamentářskou vlajkou bylo pouhou záminkou k průzkumu
jejich obranných zařízení. Nedávno vplula do Sevastopolu loď
,,Retribution" pod záminkou, že má doručit depeše, ale ve skuteč
nosti měla zakreslit rozmístění baterií uvnitř přístavu, což velmi 
pohněvalo cara, tím spíše, že povyk rozvířený kolem tohoto kousku
v anglickém tisku potvrdil jeho podezření. Proto byl vydán rozkaz
zahájit napříště palbu z děl na každou loď, jakmile se objeví před
některým ruským přístavem. ,,Indépendance belge"126 uveřejňuje
dopis popisující tyto události, prý od nějakého ruského důstojníka
z Oděsy, ale ve skutečnosti není asi jeho autorem nikdo jiný než
sám pan Kiselev. 

„27. března (8. dubna) v šest hodin ráno přiblížil se bez parlamentářskévlajky k molu karanténního přístavu v Oděse parník anglického královského loďstva ,Furious'. Třebaže velitel přístavu měl rozkaz zahájit na každou anglickou válečnou loď palbu, rozhodl se prozatím nevyplnit tento rozkaz, neboť pokládal za možné, že parník ještě nebyl informován o tom, že Anglie vypovědělaválku. ,Furious' zakotvil, spustil člun a vyslal jej ke břehu s parlamentářskouvlajkou. Velitel přístavu ihned vyslal svého pobočníka vstříc důstojníkovi v člunu. Tento důstojník prohlásil, že byl pověřen vzít s sebou na palubu francouzského a anglického konzula. Dostal odpověď, že tito pánové už dávno opustili Oděsu, a byl tedy vyzván, aby se neprodleně vzdálil; nato byl člun vytažen I).apalubu parníku a parlamentářská vlajka byla stažena. Ale místo aby důstojníci na parníku dali rozkaz zvednout kotvu, začali zakreslovat baterie. Aby jim v tomzabránil, dal velitel vypálit několik slepých nábojů na loď ,Furious'. Ježto ,Furious' na to nedbal, byla vystřelena dělová koule do jednoho z jeho kol. Nato 
, Furious' okamžitě odplul." 

Je vskutku k smíchu, že anglická a francouzská flotila musí
vyčkávat, až jim Rusové poskytnou „důvod" k nepřátelským akcím,
které nyní zahájili proti ruskému přístavu, a ani pak ještě ho ne
dobývají, nýbrž vypálí na něj jen několik salv z palubních děl.

Asi v touž dobu, kdy byl poslán do Oděsy „Furious", tvrdilo 
se v dopisech z Oděsy došlých do Cařihradu, že ruská vláda za
bavila všechno uskladněné obilí, neohlížejíc se pranic na to, že je
to soukromé vlastnictví zahraničních obchodníků. Celkem bylo
zabaveno na 800 000 čtvrtcí*. Kromě toho nařídila ruská vláda

* - čtvrtce· - stará dutá míra na obílí - rovná se necelým 6 litrům. ( Pozn.
�-��) .
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zahraničním obchodníkům dodat 150 000 pytlů a 15 000 vozů, 
aby zabavené obilí mohlo být odvezeno do vnitrozemí. Na všechny 
protesty odpověděl gubernátor prohlášením, že k takovým kraj
nostem dohnala vládu právě politika západních států, a tím, že 

stát zabavil jejich majetek, vlastně jej jen zachránil před rabováním 
rozhořčeného obyvatelstva. Po protestech konzulů neutrálních 
zemí, kteří zůstali v Oděse, se vláda nakonec uvolila, ne sice že 

za zabavené zboží zaplatí, ale že alespoň vystaví majitelům po
tvrzení. 

Dále uvádíme citát z jedněch stockholmských novin: 
Celé město se hemží uprchlíky z Finska; mnoho jich také přijelo z Aland

ských�strovů" (které jsou zřejmě stále ještě obsazeny Rusy), ,,aby unikli ruským 
násilným odvodům. Ruské loďstvo má velký nedostatek námořníků a úřady chy
tají mladé i staré bez rozdílu. l!prostřed noci odvlékají otce rodin a nepopřejí jim 
ani chvilku na rozloučení. A tak celé rodiny prchají s celým svým majetkem do 

Švédska, aby unikly takovéto zvůli." 
,,Journal de St.-Pétersbourg" z 23. dubna přináší carovo pro

volání k poddaným, v němž se válka proti západním mocnostem 
líčí jako válka pravoslavné církve proti kacířům, jejímž cílem je prý 
osvobození ujařmených souvěrců v osmanské říši. 

Dnešní pařížská „Presse" přináší takovýto článek: 

„Jeden náš dopisovatel z Cařihradu nám poslal důležité podrobnosti 
o ruském komplotu, který byl před časem odhalen a jehož vyšetřování právě
skončilo. Vyšetřování jasně dokazuje, že Rusko už dávno připravovalo krizi, která 
měla sklátit ,nemocného' do hrobu přímo před očima jeho lékařů. Vyšetřování 
ukázalo, že baron Oelsner se naoko dal do služeb turecké policie jen proto, aby 
snáze obalamutil své surveillants*. Podle dokladů dostával měsíčně 1000 piastrů. 
Přestože byl velmi prohnaný, jeho dvojaká hra byla odhalena, a to takto : Začal 
se stýkat s panem Aspou, lékařem v tureckých službách, a v domnění, že mu může 
důvěřovat, se mu přiznal, že ho sice platí turecká policie, ale že stále slouží Rusku. 
Podle výpovědi pana Oelsnera zamýšlelo Rusko naverbovat mezi Řeky a Slovany 
v Turecku armádu 60 000 spiklenců, připravenou na daný signál povstat. Roz
hodný úder měl být zasazen v Cařihradě. Vůdcem komplotu v tomto městě byl 
Angličan, jistý Plantagenet Harrison. Pan Aspa předstíral, že je s Oelsnerem za
jedno, ale zároveň upozornil tureckou policii. Policie, která už měla Oelsner_adelší dobu v podezření, ho začala hlídat ještě pečlivěji a zjistila, že posílá pravi
delná hlášení knížeti Gorčakovovi. Nakonec se jim podařilo jedno z těchto hlášení 
zachytit. Oelsner, který byl vcelku velice opatrný, měl ten nešťastný nápad, že 

* - hlídače, špehy. (Pozn. red.)
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ukázal toto hlášení panu Aspovi, který okamžitě informoval pana Pa.Iamariho, 
tajného agenta turecké policie, a podařilo se mu zařídit to tak, že je Oelsner 
předal v jeho přítomnosti jistému Radžičovi, rakouskému Slovanu, který byl ve 
spojení s Oelsnerem a jeho komplici. U toho byl dopis zachycen a je teď jedním 
z usvědčujících důkazů. Dále se také zjistilo, že Oelsner uzavřel dohodu s jistým
Constantinosem, kapitánem řecké obchodní lodi, a že se domluvili o tom, že bude
získáno ještě dalších čtyřicet kapitánů řeckých lodí, kteří měli ve stanovený den 
přivézt do Cařihradu střelivo a všechno potřebné pro povstání řeckého obyvatel
stva metropole. Constantinos udržoval pravidelné styky nejen s Oelsnerem, ale 
i s panem Metaxasem, řeckým vyslancem u Porty. Ruský plukovník Bodinarov 
obstarával spojení mezi Oelsnerem a knížetem Gorčakovem."

V „Augsburger Zeitung" vyšla série článků krajně nepřátel
ských Rusku, což vyvolalo v Německu velkou senzaci, neboť dosud 
tyto noviny horlivě lámaly kopí za ruské zájmy, a zároveň je známo, 
že byly nejednou inspirovány rakouským kabinetem. Rakousko, 
píše se v těchto článcích, se považuje po odhaleních obs<!;žených 
v tajné korespondenci sira H. Seymoura za zproštěné svých závazků 
vůči Rusku. V jednom článku čteme: 

„Kdykoli postup Ruska vyžadoval rakouský zákrok v Petrohradě, byly 
tyto zákroky přijímány tak stroze a s vídeňským kabinetem se jednalo tak bez 
okolků, že každá nová depeše z Cařihradu vyvolávala trapné rozpaky. Tento ne
dostatek respektu a pozornosti přiměl hraběte Mensdorffa, že požádal o jmeno
vání velitelem brigády, aby byl odvolán z Petrohradu, ačkoli osobně neměl důvod 

ke stížnostem."
Na jeho místo pak přišel kníže Eszterházy. V jiném článku je 

takovéto místo : 
,,Když ruský imperátor přibyl do Olomouce, choval se vůči hraběti Buol

Schauensteinovi tak nevhodně, nechceme-li říci urážlivě, že si toho kdekdo
všiml a že tím byli uvedeni do rozpaků i Nesselrode a Meyendorf." (Dovoluji si
připomenout vašim čtenářům, že Nesselrode má ve zvyku vyprovokovat takové
arogantní chování svého vznešeného vládce a potom- toho lituje.) ,,Mladý císař,
který byl svědkem takového chování vůči svým ministrům, na to nezapomněl.
Dopisy sira H. Seymoura jen urychlily rozhodnutí, která Jeho Veličenstvo uči
nilo" (zakročit proti přehmatům Ruska vůči Rakousku ) ,, ... Hrabě Orlov za 
svého pobytu ve Vídni odmítl vzít na sebe jménem svého panovníka závazek
respektovat za všech okolností celistvost osmanské říše."

Cařihradský dopisovatel „Times" zvlášť zdůrazňuje tu okol
nost, že řecké povstání by nutně vedlo k revoluci v Řecku, tj. k boji 
mezi nacionalistickou stranou a stoupenci Ruska. Na druhé straně 
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se zdá že ukrutnosti které páchají pašovi vojáci v Bulharsku, na
laďují �byvatelstvo v� prospěch Ruska. Dovolte, abych na několika 
faktech ilustroval náladu v Řecku vůči západním mocnostem. 
V Nouvelliste de Marseille" čteme toto sdělení z Cařihradu 

" 

ze 17. dubna: 
Evropané žijící v Aténách jsou vystaveni nejrůznějšímu příkoří. Mlátí j?

doko��e i klacky, a řecké četnictvo nezakročuje. 15. března byl v přítomnos�itří četníků zbit a povalen na zem člen francouzského vyslanectví pan Gaspan
'. syn bývalého francouzského konzula v Aténách. Četníci jen lhostejně přihlíželi

této scéně. Téhož dne byl varován jiný Francouz, že prý byl sestaven seznam deva
desáti šesti Franků' kteří mají být ,potrestáni'. Vzhledem k těmto výstřelkům
zaslali zást�pci Fra�cie a Anglie vládě krále Oty společnou nótu, že za jakékoli
násilí spáchané na francouzských a anglických státních příslušnících bude oka
mžitě požadována náhrada 25 000 drachem. 12. dubna bylo odevzdáno řecké
vládě nové ultimátum; byla jí dána pouze pětidenní lhůta na odpověď, dvo 17 •
dubna. V tomto ultimátu se král Oto vyzývá, aby poskytl Francouzům odskod
nění za příkoří na nich spáchaná, aby se ,kategoricky vyslovil proti povstání a
napravil zlo, které napáchal nebo připustil. Uspokojivá odpověď _se od kr�le n�
očekávala. V případě záporné odpovědi byli vysla�ci rozho�nuti zcel� preruši�styky s vládou a zároveň se společně jménem Francie a Anglie prohlásit ,správci
Řecka' podle ustanovení protokolu, jímž bylo toto království zřízeno."

Řecká vláda rozeslala svým zahraničním zástupcům cirkulář, 
v němž ospravedlňuje svůj postup při nedávném sp�ru s Port��' 
jejíž!poslední represálie proti řecktm poddaným, ,Jak v pro�las1l
pan Paikos, vyplývají z rozmrzelosti Turecka nad tím, ze uz �e
může považovat Řecko za svou provincii. To je také hlavní př!č:_na
intrik proti Řecku trvajících už dvacet let; povstání v Thesaln a 
Epiru je pouhá záminka. 

Vídeňská „Presse"127 z 28. dubna otiskla toto provolání kní
žete Danila k černohorským náčelníkům: 

Přál bych si, abyste i vy, Černohorci, znovu dokázali, že jste stejně hrdinní
jako f ekové a jiné národy, a hodni odkazu našich vítězných předků, k�eří nám
darovali svobodu, jíž se pyšníme před celým světem. Rád bych se obrátil na vo
jáky, kteří už nastoupili do zbraně, abych věděl, n_i�hu-li se na ně spolehn�ut:a proto nařizuji všem náčelníkům, aby shromáždili své km�ny. N;chť kaz�y
voják svobodně prohlásí, je-li ochoten táhnout se mnou proti Turkum, spolec
nému nepříteli naší víry i našich zákonů. Vy, vůdcové, přijm�te ka!�ého do_brov��
níka a hlaste mi ho do Cetyně. Zapřísahám všechny, kdo neJsou pnpravem zemnt
smrtí statečných, aby zůstali doma. Každý, kdo chce táhnout se mnou, musí za-
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pomenout na svou ženu a děti i na všechno, co miluje na tomto světě. Pravím ti, 
můj statečný národe, a vám, moji bratři, že kdo netouží zemřít se mnou, ať jen 

zůstane, kde je; neboť vím, že každý, kdo se mnou potáhne do války, vyváží 
padesát zbabělců. Vyzývám proto všechny statečné muže, jejichž srdce není 
chladné a kteří neváhají prolit krev za svou zem, pravoslavnou víru a svatý kříž, 
ať se se mnou jdou dělit o čest a slávu. Vždyť my jsme praví synové starých Černo
horců, kteří přemohli tři turecké vezíry, porazili francouzská vojska a ztekli 
sultánovy pevnosti. Nezradíme svou vlast, nezpronevěříme se slávě svých předků 
a ve svatém jménu Páně se pustíme do boje. 

Danilo 
Cetyně 16. března 1854" 

V „Agramer Zeitun:g"128 čteme, že v odpověď na tuto výzvu 
k fanatickým černohorským nájezdníkům svolali náčelníci všech 
černohorských kmenů mladé bojovníky a seznámili je s provolá
ním, načež 4000 mužů odpřisáhlo před oltářem, že zvítězí nebo pad
nou „za víru a vlast". Není možné nevidět zajímavou podobnost to
hoto hnutí s hesly a nadějemi v pruské válce za nezávislost129, jejíž 
památku tak věrně chrání generál Dohna v Královci a celý pruský 
Treubund130• útok Černohorců na Hercegovinu přes Nikšič po
vede sám kníže Danilo. Útok na jih (směrem na Albánii) přes 
Žabljak povede vojvoda Djordje Petrovič. 

„Horalé," jak píše „Agramer Zeitung", ,,jsou dobře zásobeni 
střelivem a oba jejich sbory budou mít k dispozici po dvanácti 
třiapůllibrových dělech." Signál k zahájení nepřátelství dá plukov
ník Kovalevskij, který dostává instrukce přímo z Petrohradu. 

Herr von Manteuffel si vydupal svých 30 000 000 tolarů a po
slal obě sněmovny domů; na rozloučenou k nim pronesl projev, 
z něhož uvedu tento nadmíru charakteristický výňatek: 

„Pánové, tím, že jste povolili tento úvěr, dali jste vládě prostředky, aby 
mohla kráčet dál cestou, kterou se dosud ubírala v plné-jednotě (in voller Einig
keit) s Rakouskem a celým Německem a v souhlase s ostatními velkými mocnost
mi, a aby mohla Prusku uhájit postavení, jež mu přísluší při řešení velké otázky, 
která dnes znepokojuje celou Evropu." 

Rád bych upozornil, že v telegrafické zprávě o tomto projevu, 
kterou přinesly anglické noviny, byl „souhlas s ostatními velkými 
mocnostmi" nesprávně přeložen jako „souhlas se západními moc
nostmi". Prusko si vytklo vyšší cíl. Chce v souhlase s oběma stra
nami, které spolu naoko válčí, dosáhnout míru - s kým? 
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V týž den, kdy Herr von Manteuffel rozpustil· sněm�v�y �
poštěstilo se mu pronést ještě druhý projev, a to na shromáz�em
své strany, projev daleko jadrnější a vzletnější než zmíněný o�c1ální
žargon. Tento projev je nejtypičtější pr�sk� v1tv�r posledm doby.
Je v něm in nuce* obsažena celá pruska statmcka moudrost. 

Pánové" prohlásil existuJ·e slovo, které bylo mnohokrát zneužito, a to 
" ' ' " ., . .  éh je slovo svoboda. Nezříkám se tohoto s�ova, mým �:sle� je ���k neco Jlll o_;

mým heslem je slovo služba (Dienst). Panové, my vs1chm, kten Jsme se v�u sešli,

máme povinnost sloužit Bohu a králi a já jsem pyšný na �o, žve m�hu_ slouz1t ta�o

vému králi. Toto slovo služba pevně stmeluje pruský stat, trebaz� J: roztrous.�n 

po vlastech německých (in deutschen Gauen). Toto slovo nás mus1 vs�chny poJ1t:
ať už J. e naše postavení jakékoli. Slovo služba králi je mým praporem, Je koro�vi 

' é ť V" 1 vb k ál I"
všech, kdo se tu sešli, v něm je spása naší doby. Panov , a z1Je s uz a r 1. 

Manteuffel má pravdu: neexistuje žádné jiné Prusko než to,

které žije ze služby králi. 

Napsal K. Marx 2.-5. května 1854
Otištěno v „New- York Dairy Tribune",
čí;.. 4080 ze 16. května 1854 
Podpis: Karel Marx 

* - v kostce, v jádře. {Pozn. red.)

16 Marx-Engels 10 

Podle textu novin 
Přeloženo z angličtiny 
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BRITSKÉ FINANCE 

Londýn, v úterý 9. května 1854 

Ačkoli bombardování Oděsy, které podle všeho bylo celkem 
bezvýznamnou záležitostí, velmi vzrušilo zdejší veřejnost, za
městnává ji v této chvíli daleko víc jiné bombardování - totiž 
bombardování jejího měšce. Než se pustíme do rozboru zprávy 

oJinanční situaci, kterou podal na včerejší schůzi Dolní sněmovny 
pan Gladstone, musíme se trochu poohlédnout po jeho dosavadních 
finančních opatřeních. 

Když byl ministrem pan Disraeli, snížil úrok z pokladničních 
poukázek na 1 ¼ penny za den, což byla nejnižší sazba, jaká kdy 
existovala. Ale pan Gladstone ve snaze předstihnout svého před
chůdce šel ještě dál a snížil úrok na 1 penny, jenže si přitom ne
uvědomil, že v době, kdy snížil úroky z pokladničních poukázek 
pan Disraeli, bylo peněz dost a byly levné, kdežto když si pan Glad
stone umanul překonat svého soupeře, bylo jich málo a byly drahé. 
A tak tento velký muž musel vyplatit za pokladniční poukázky 
tři milióny v hotovosti, kdežto kdyby je byl nechal na pokoji, 
byly by dál klidně obíhaly se stejnou úrokovou sazbou jako před
tím. Ale to ještě není všechno. Sotva byly pokladniční poukázky 
s velkou ztrátou pro státní pokladnu vykoupeny, musely být vydány 
nové a s ještě vyšší úrokovou sazbou. To byl první důkaz vynikajícího 
důvtipu oxfordského kasuisty, který v sobě měl podle všeho sou
střeďovat všechny talenty, neboť koalice všech talentů přece svrhla 

toryovskou vládu právě tím, že zmařila její finanční projekt, čímž 
prohlásila, že finance jsou silnou stránkou její politiky. 

Pan Gladstone se nespokojil s těmito kejkli s nezaloženým 
státním dluhem a učinil ještě zajímavější pokus se založeným dlu-
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hem. V dubnu 1853 předložil Dolní sněmovně velmi složitý návrh 
konverze obligací Společnosti jižních moří a jiných státních cenných 
papírů, a to takové konverze, že by byl po šesti a pak po dvanácti 
měsících musel vyplatit devět a půl miliónu. Správně se připomí
nalo, že tehdy už měl v rukou tajné depeše sira Hamiltona Sey
moura a varování plukovníka Rose a konzula Cunninghama, takže 
už nemohl být na pochybách o nepřátelských úmyslech ruské vlády, 
ani o tom, že evropská válka je přede dveřmi. Ale vaši čtenáři si 
jistě vzpomenou, že už tehdy, když pan Gladstone předložil svůj 
projekt, jsem předpovídal131

, že zkrachuje a vláda si kvůli tomu 
bude muset na konci finančního roku vypůjčit pět či šest miliónů. 
Když jsem to tvrdil, nebral jsem vůbec v úvahu východní kompli
kace. Ale i bez toho sám scholastický ráz páně Gladstonova návrhu 
mohl sotva zlákat smečku burzovních spekulantů. Nebylo také 
zapotřebí zvláštní moudrosti, aby se dalo předpovědět, že bude 
špatná úroda, protože pro deštivé počasí byla oseta daleko menší 
plocha než jindy; že vlivem neúrody nastane odliv zlata ze země; 
že odliv zlata rozhodně nijak nepřibrzdí beztak už citelnou ten
denci ke zvyšování úroku na peněžním trhu a že při všeobecném 
růstu úroku na peněžním trhu je pošetilé čekat, že by veřejnost 
poskytující úvěr připustila, aby se . úrok z jejích cenných papírů 
snížil, nebo že se všemi desíti nechopí příležitosti, kterou jí poskytuje 
experiment pana Gladstona, a nebude chtít dostat zaplaceno za své 
cenné papíry podle nominální hodnoty, tak aby mohla na druhý 
den investovat získanou sumu s čistým ziskem. A skutečně také 
na konci finančního roku musel pan Gladstone vyplatit al pari 
šest miliónů za dluhopisy Společnosti jižních moří, které by byly 
bez jeho zásahu v této chvíli dosáhly na burze jen 85 liber št. 
ze 100 liber št. Takto úplně zbytečně vyhodil ze státních prostředků 
šest miliónů, a nejen to, i sama veřejnost touto velkolepou operací 
prakticky ztratila přinejmenším jeden milión, zatímco saldo státní 
pokladny, které činilo v dubnu 1853 7 800 000 liber št., kleslo 
v dubnu 1854, tedy už za války, na 2 778 000, co(znamená snížení 
o víc než 5 miliónů liber št. Nepodařený návrh konverze před
ložený panem Gladstonem je}příčinou vš�ch finan�nívch potí�í,
s nimiž nyní musí vláda bojovat. 6. března, Jen 24 dm pred vyhla-

243 



K.MARX 

šením války, pan Gladstone prohlásil, že předpokladem všech jeho 
operací je, že prostředky na zaplacení běžných výdajů budou 
získány v tomto roce, a dále řekl, že učinil opatření, aby břímě 
války bylo citelné pouze v přítomné době, a že se rozhodně nemíní 
uchylovat k půjčce na peněžním trhu. Toto prohlášení opakoval 
21. března a znovu ještě i 11. dubna. Ale 21. dubna, v době, kdy
nezasedal parlament, objevilo se úřední oznámení, že vláda požádá
o půjčku a že v důsledku toho bude vydáno za šest miliónů liber št.
pokladničních bonů. Pokladniční bony jsou, jak si čtenáři jistě
vzpomenou, vynález pana Gladstona a byly zavedeny zároveň
s jeho návrhem konverze.

Normální pokladniční poukázka je obligace na dvanáct mě
síců a obyčejně se na konci této lhůty vymění nebo vyplatí; její 
úroková sazba kolísá s úrokovou sazbou na peněžním trhu. Po
kladniční bony naproti tomu nesou pevné úroky stanovené na ně-. 
kolik let předem a tvoří dočasnou rentu, kterou lze převádět 
z osoby na osobu pouhým žirem bez jakýchkoli dalších poplatků 
pro kupujícího nebo prodávajícího. Vcelku je lze charakterizovat 
jako napodobeninu železničních obligací. Když si je Gladstone 
roku 1853 poprvé vymyslel, vyžádal si zmocnění vydat jich za 30 mi
liónů a byl na svůj vyná\ez tak pyšný, že tvrdil, že těchto 30 miliónů 
nebude stačit poptávce veřejnosti a že se budou prodávat vysoko 
nad nominální hodnotou.Jenže „veřejnosti stačilo k nasycení o něco 
málo víc než za 400 000 liber št. těchto bonů, tj. asi sedmdesátina su
my, s níž počítal". Aby získal těch šest miliónů, které potřeboval, vy
dal pan Gladstone pokladniční bony trojího druhu: na čtyři roky, na 
pět let a na šest let. Aby je udělal přitažlivější pro burzu, stanovil, 
že úroky se budou vyplácet i ze splátek již uhrazených. Prohlásil, 
že je vydá v nominální hodnotě na 3¼ %, neboť spoléhal na mimo
řádné výhody spojené s novým druhem cenných papírů, rovnajících 
se papírům s deseti až šestnáctiprocentní dividendou. Když bylo 
zahájeno upisování, ukázalo se, že bonů první kategorie, které 
mají být splaceny roku 1858, se žádá všeho všudy za 800 000 liber 
št., kdežto o bony druhých dvou kategorií, splatné roku 1859 a 1860, 
není vůbec zájem. Ale to ještě není všechno. Pan Gladstone byl 
nucen prodat své zboží pod ceno.u, neboť je dává za minimální 
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cenu 98 ¾ % a ještě přidává úroky za něk�lik měs!ců, ���že, si
vlastně vypůjčuje na 4%, a to výměnou za akcie SpolecnostlJ1zmch 
moří, které nesly 3%, čímž ztrácí 15% na kapitálu a 25% na úro� 
cích. Přes všechny tyto úlevy se setkal s naprostým fiaskem, ��bot 
musel lhůty na upisování bonů prodloužit do 8. t. m. a spokoJ1t se 
místo s 6 milióny požadovanými předtím se „směšně nízkou sumou" 
2 milióny. K tomuto fiasku muselo dojít proto

.' 
že c:nné pap�ry

pana Gladstona se nehodily ani k trvalému, am k doc�snému 1�
vestování kapitálu, neboť vykoupení v roce 1858 a 1860 Je z� nyneJ
ších okolností pro každého problematické, a konečně 1 proto, 
že má-li úrok na peněžním trhu vzestupnou tendenci, bony s úroko
vou sazbou pevně stanovenou na několik let napřed netáhnou 
tolik jako pokladniční poukázky, jejichž úroky určitě porostou, 
budou-li peníze dražší. 

Pan Gladstone se nespokojil tím, že vrhl na trh tři druhy po
kladničních bonů, nýbrž považoval za svou povinnost předložit 
sněmovně ne snad jeden, ale hned dva, ba možno říci tři či čtyři 
rozpočty. Na rozdíl od dřívějších kancléřů pokladu přednesl �vé
expozé o rozpočtu 6. března, tj. ješt� _před uk�nčen!� fi�anč�1ho
roku, s tím úmyslem, jak sám prohlas1l, .ab! s1 _zem� Ja�ne ':ve�o:
mila svou situaci. Sněmovna se pak dovedela, ze ex1stuJe bilancm 
přebytek 3 milióny liber št., ale vzhledem k nebezpečné situaci, 
v níž se vláda octla, musí prý zvýšit výdaje o 6 miliónů liber št., 
takže sněmovna se musí připravit na to, že v tomto roce bude scho
dek 3 milióny liber št. Neminulo ještě ani osm týdnů, a Gladstone 
znovu předstoupil před sněmovnu a žádal přibližně o sedm �iliónů
víc, ačkoli by byl mohl už v březnu přesněji odhadnout, kohk bude 
muset od obyvatelstva žádat. 

Nový dodatečný rozpočet, o jehož schválení požádal, činil: 
Válečné námořnictvo ........................ · · · · · .4 550 000 liber št. 
Armáda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 000 liber št. 
Zbrojní správa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640 000 liber št. 

I.k é 'd · · ·1· · 500 000 liber št. Dop n ov vy aJe na m1 1c1 .................. · · · · · · · · 
Nepředvídané výdaje ............................... 2 100 000 liber št. 

·celkem ........... 8 090 000 liber št. 

Výdaje na námořnictvo, armádu a zbrojní správu byly již 
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jednohlasně schváleny v pátek večer; uvedu stručně, na . co jsou 
určeny: 300 000 liber št. bylo odhlasováno na doplnění armády 
o 14 799 vojáků a důstojníků, čímž pozemní síly vzrostou o 40 493
mužů oproti kontingentům odhlasovaným loňského roku, čili na
142 000 mužů. Doplňkové rozpočty na zbrojní správu vzrostly
celkem na 742 132 liber št. Doplňkový rozpočet na válečné námoř
nictvo činí celkem 4 553 731 liber št. a je v něm zahrnuta část do
plňkového rozpočtu na zbrojní správu. Lze jej rozdělit do těchto
rubrik:

I 

1. Služné námořníkům a námořní pěchotě, ježto vá-
lečné námořnictvo má být doplněno o 11 000 mužů, a to 
o 2500 příslušníků pobřežní stráže a o 8500 dobrovolníků ..

a) Na výplatu služného 5000 námořníků, jimž bude 

služba prodloužena o šest měsíců; výplata musí být prove-
dena do konce roku, tj. do 31. března 1855 ............. . 

b) Na výplatu příplatků k námořnickému platu pro
2500 příslušníků pobřežní stráže a takelážníků*, kteří nyní 
konají službu na lodích ............................. . 

c) Na nábor 5000 záložních námořníků .......... . 
[d) Pro námořníky arktické expedice na lodích 

,,Erebus" a „ Terror" dvojnásobné služné za 8 let ....... . 
[2. Na zaopatření potravin pro námořní pěchotu a 

námořníky dodatečně povolané do služby .............. . 
a) Na zaopatření 5000 mužů, jimž byla služba pro-

dloužena o šest měsíců, do 31. března 1855 ............. . 
b) Na vyrovnání zvýšených cen některých druhů

zboží a potravin .........•.................. , ...... . 
c) Na zaopatření, stravu, zásoby atd. pro dalších

5000 mužů, kteří budou sloužit v námořnictvu po dobu 
jednoho roku ..................................... . 

3. Na výplaty nižších úředníků, o něž bylo nutno
v souvislosti s válkou doplnit kanceláře ve Whitehallu a 
Sommerset House ................................. . 

4. Na mzdy mimořádných dělníků v různých námoř
ních, zásobovacích a zdravotnických zařízeních v Anglii . : 

liber št. liber št. 

110 000 

51 700 
220 000 

461 700 

80 000]** 

200 000] 

50 000 

50 000 

100 000 

5 000 

2 000 

* - tj. lodníků obsluhujících lanoví a plachtoví. (Pozn. les. red.)

** Tabulka byla v „New-York Daily Tribune" otištěna nepřesně. Po
ložky uvedené v hranatých závorkách byly doplněny podle „Hansarďs Parlia
mentary Debates". (Pozn. les. red.) 
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5. Na mzdy dělníkům pracujícím v různých námoř
ních, zásobovacích a zdravotnických zařízeních v Anglii .. 

6. Na mimořádné mzdy dělníkům v dělostřeleckých
skladech a jiných zařízeních válečného námořnictva za 
hranicemi ......................................... . 

7. Na zásobování válečné flotily ................ . 
a) Na nákup uhlí a jiného topiva pro parolodi ..... . 
b) Na doplnění zásob vydaných flotile ........... . 
c) Na zakoupení a údržbu parních strojů, ježto bylo

rozhodnuto, že záložní loďstvo má mít většinu parních 
lodí ............................ · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

d) Na zakoupení parních lodí, dělových člunů atd ..•
8. Na stavbu, zdokonalování a údržbu loděnic •.... 
9. Na léky a lékařské zásoby .................... . 

10. Na různé služby ....................... · · · · · 

Celkem ................................... · •. 

II 

Položky, které sice byly zařazeny do rozpočtu váleč
ného námořnictva, ale týkají se spíš armády. Zde se žádá 
celkem ...................................••...... 

Z toho: 
I. Na přepravné za lodi placené měsíčně, včetně

parolodí, na nákup lodí, jakož i na nájemné za 18 nových 
parních lodí a 86 dopravních plachetnic, z toho 75 fregat 
pro přepravu jezdectva ....................•.....

. 
'. .. 

2. Na přepravné za lodi najaté pro přepravu VOJska
spolu se zásobami potravin, ježto vláda najala na celý rok 
18 parolodí a 86 dopravních plachetnic .............. . 

Celkem .......•....... 

liber št. liber št. 

160 000 
40 000 

252 674 
244 657 

47 000 

1 000 
697 331 

7 000 
30 000 

6 000 

1 457 031 

3 096 700 liber št. 

2 610 200 liber št. 

108 000 liber št. 

4 553 731 liber št. 

Pan Gladstone zamýšlí získat nové prostředky tím, že bude až 
do konce války vybírat zdvojnásobenou důchodovou daň, že zvýší 
daň ze sladu ze 2 šilinků a 9 pencí na 4 šilinky, daň z lihovin ve 
Skotsku o jeden šilink z galonu a v Irsku o 8 pencí z galonu, a tím, 
že odloží snížení daně z cukru, které mělo být uskutečněno 5. čer
vence tohoto roku. U snesení týkající se lihovin, sladu a cukru byla 
přijata hned. 

v , • ,v, 
Zvýšení daně z lihovin nic nevynese, protoze se t1m velmi smz1 
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spotřeba lihovin. Nová daň ze sladu je trest uložený hostinským a 
jejich hostům za to, že jejich oficiální orgán „Morning Advertiser" 
tak horlivě vytruboval na válečnou trubku. Daň z cukru iná lidem 
ztrpčit letošní nakládané okurky a zavařeniny. Pokud jde o důcho
dovou daň, je velmi dobře známo, že 6. března, pouhé tři dny po 
tom, co došly zprávy od plukovníka Rose a konzula Cunninghama 
o vojenských přípravách Ruska, pan Gladstone prohlásil, že za
sedm let bude tato daň zrušena. Stejně dobře je známo prohlášení,
které učinil Gladstone 18. dubna, že postačí, bude-li důchodová
daň zdvojnásobena pouze na půl roku. Buďto je pan Gladstone
nejneprozřetelnější a nejkrátkozračejší kancléř pokladu, jakého kdy
Anglie měla, anebo schválně dělal, jako by tápal v nejistotě, aby
tím dezorientoval, zmátl a mystifikoval veřejnost.

Britské obyvatelstvo musí zaplatit nejen válku s Ruskem 
a mastičkářství a hnidopišský důmysl pana Gladstona; má poskyt
nout ještě i carovi prostředky na to, aby mohl vést válku proti Anglii, 
neboť podle toho, co lord John Russell prohlásil v pátek večer, 
bude britská vláda dál splácet kapitál i úroky na takzvanou rusko
holandskou půjčku132

• Tato půjčka byla součástí vídeňské smlouvy; 
v jednom z jejích hlavníéh článků se prohlašuje, že Polsko má zů
stat nezávislým konstitučním královstvím, že Krakovu má být za
ručen status svobodného města a že plavba po všech evropských 
řekách, tedy i po Dunaji, má být svobodná. 

Nedůvěra v irskou loajalitu je zřejmě velká, protože lord 
Palmerston prohlásil, že vláda Jejího Veličenstva nemá letošního 
roku v úmyslu odvádět Iry do milice. Přitom tento lord Palmerston 
kdysi svrhl Russellův kabinet pod záminkou, že lord John vyvolal 
nespokojenost Irska, protože na ně nerozšířil platnost zákona 
o milici. Se svou předlohou železničního zákona utrpěla vláda
fakticky porážku, neboť předloha obsahovala jen nepatrnou část
bodů doporučených parlamentní komisí, která tuto otázku projed
návala. Ježto železniční společnosti se pevně semkly v boji za své
zájmy, udatný pan Cardwell, vystupující jménem vlády, raději
stáhl svůj původní návrh a podal místo něho druhý, který vypraco
vali sami ředitelé železničních společností a který je k ničemu neza
vazuje, ani nezavádí přísnější opatření, než byla dosavadní. Když
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se O návrhu tohoto zákona rokovalo ve sněmovně:,n.ebyi �am nikdo

kromě těch ředitelů železničních společností, kten JSOU cleny par-

lamentu. 
Zd, " pi„se J·eden ty' deník že ministři a parlament nemají dost sil,

" a se, ' " VT v• t 
aby uchránili vlastnictví akcionářů a kaps! cestu�ících a �by zab_�zpe�i 1 z�vo �
a zdraví veřejnosti před železničními spolecnostm1, které s1 osobuJ 1 pravo d1spo 

novat těmito cennými statky podle své libovůle." 

Napsal K. Marx 9. května 1854 
Otištěno v „New-York Daily Tribune", 
čís. 4086 z 23. května 1854 

Podpis: Kare l  Marx 

Podle textu novin 
Přeloženo z angličtiny 
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VELKOLEPÉ V1TĚZSTV1

Anglické noviny neskrblí jízlivými poznámkami nad tím žeca:. 
vyzn�me�al generála Ostěn-Sakena za jeho účast v nedáv�ém b�!i mezi spot�eckou flotilo� _a opevněními, která chrání oděskýpnstav. Tvrd1, ze v tomto boJI Jasně zvítězili spojenci a prohlašují že opačné tvrzení nepřítele je jen nový příklad mosk;lského chvás�tán� a c�rského l�aní. _My ovšem nechováme žádné zvláštní sympatie am k carovi, am k Ostěn-Sakenovi, i když Ostěn-Saken jenesp?rně,c_hytrý a energi;ký ,muž (je to bratr generála téhož jména, 133 ktery v;h ,Jedno1;1u armad�mu sboru v podunajských knížectvích),ale mozna by stalo za to vs1mnout si trochu blíže J. aké bylo vlastnět 'tv '" Odv ' 

0 „v� ezst�1 , u esy, a pokud možno zjistit, která strana sevla�tne _chvasta a lže; a to tím spíše, že je to první a jediný boj mezispojenci a Rusy, o němž jsme se zatím něco dověděli. Z ofi_ciální�h _dokumentů obou stran je zřejmé, proč se spojenecká flotila objevila před Oděsou - měla kategoricky vyzvat gubernátor�: aby jak? odškodnění za salvu vypálenou na britskou parlamentarskou vlajku vydal všechny anglické, francouzské a ruské lodik�tvící v Přístavu. Spojenci si ovšem museli být vědomi, že guberna,tor_ na :akovou výzvu neodpoví, a byli tedy zřejmě připravenivz1t s;. to, ceho 
v
s� marně domáhali, násilím; a jestliže se jim to nepodanlo, utrpeli ve skutečnosti porážku ať způsobili nepřítelisebevětší škodu. ' 

} aký byl . poměr , sil? "f! ž sám vý�os ruské vlády, jímž bylOste�-S�ken !menovan velitelem rozsahlé oblasti přímo v týludu_naJ_ske, armady, a skutečnost, že si za své sídlo zvolil Oděsu, ukaZUJe, Jaky význam Rusové pochopitelně a právem přikládají tomuto
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bodu. V žádném jiném místě by nepřátelské vylodění nezpůsobilo 
Rusům takovou škodu jako právě v Oděse. Nepříteli by tam padly 
do rukou nejen všechny zdroje velkého města, ale zmocnil by se 

i obilnice celé Evropy. A byl by tam také nejblíže komunikacím 

a ústupovým cestám ruské armády v Turecku. Za těchto okol�ostí 
museli oba spojenečtí admirálové vědět, že místo bude háJeno 
početnou posádkou a že všechny pokusy o vylo�ění s tím počte�
námořníků a námořní pěchoty, které by mohh na tuto operaci
uvolnit, budou okamžitě odraženy. Ale bez vylodění a alespoň do
časného obsazení přístavu, když už ne města, nemohli počítat s tím, 
že se jim podaří osvobodit britské a francouzské lodi, které ta� 
Ruso�é zadrželi.Jestliže spojenci chtěli dosáhnout svého cíle, mohli 
udělat jen jedno: bombardovat město samo tak silně, aby bylo pro 
každou větší vojenskou jednotku nebezpečné tam setrvávat, a 
potom se pokusit vysvobodit zajaté lodi. Ale je velmi nejisté, z�a �y 
se jim bylo podařilo dosáhnout něčeho takového bombardovamm 

velkého města s velmi širokými ulicemi a prostornými náměstími, 
kde je poměrně málo domů, které by se daly �střelováním zap�_lit. 
Admirálové tedy museli vědět, že odmítne-li Ostěn-Saken JeJ1ch 
požadavek, nemají prostředky, jak si vy��tit jeho _ spln_ění. Ale 

domnívali se, že po střelbě na parlamentarskou vlajku Je nutné 
proti Oděse něco podniknout, a tak se vydali splnit své poslání. 

Přístupy k Oděse od moře hájilo šest baterií vyzbrojených zř_ej�ě 
asi čtyřiceti nebo padesáti čtyřiadvacetiliberními a osmačtyřiceti
liberními děly. Z těchto baterií se zúčastnily boje jen dvě nebo tři, 
protože útočníci se drželi mimo dostřel ostatních. ;roti těmto �ate:
riím bylo nasazeno osm parních fregat, které mely na 

v�
alu�e _asi

sto děl; ale protože povaha operace dovolovala pouz1t d:l Jen 
z jednoho boku lodí, byla tím převaha v počtu děl na strane spo
jenců značně snížena. Pokud jde o ráži, byly na. tom obě strany 
asi stejně, neboť nevyrovná-li se 24liberní dělo 321iberce s dlouho_u 
hlavní pak těžká 481iberka se rozhodně vyrovná 561iberním a 68li-' 

h ' l v berním granátovým dělům, která nevydrží plnou prac ovou nap n. 
Konečně velká zranitelnost lodí ve srovnání s náspy a nepřesnost 
míření zaviněná pohybem lodi dávají pobřežním bateriím určitou 
převahu i nad početně silnějším dělostřelectvem flotil. Příkladem je 
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boj u Eckernforde134 ve Šlesviku (1849), kde dvě baterie o 20 dělechzničily loď s 84 děly, vyřadily z boje fregatu se 44 děly, která bylazajata, a odrazily dva silně vyzbrojené parníky. A tak tedy lze říci, že boj, pokud zůstal omezen na dělostřelectvo a osm parníků, byl vcelku vyrovnaný, i když uvážíme, že seběhem boje projevil větší dostřel a přesnost anglo-francouzskýchděl. Ničivé působení proto pokračovalo velmi zvolna. Jediným výsledkem několikahodinové palby bylo vyřazení dvou ruských dělz boje. Nakonec spojenci připluli blíž a změnili taktiku. Přestaliostřelovat kamenné zdi baterií a začali zasypávat granáty a zápalnými raketami ruské lodi a vojenské budovy v přístavu a okolí. To působilo. Cíl, na který mířili, byl nyní dost velký, aby každá střelazasáhla nějaké zranitelné místo, a brzy stálo všechno v jednomplameni. Prachárna za baterií na konci mola, která kladla nejhouževnatější odpor a na kterou byl soustředěn hlavní útok, vyletělado povětří; tento výbuch i to, že se požár začal šířit, přimělo nakonec posádku baterie, aby ustoupila. Jako obyčejně i zde ukázaliruští dělostřelci velmi málo dovednosti, ale zato tím víc odvahy.Jejich děla a kartáče musely být velmi nedokonalé a prach neoby-čejně slabý. 
To byl jediný výsledek celé akce. Byla umlčena čtyři dělaruské baterie na konci mola; všechny ostatní baterie byly sotvapoškozeny. Výbuch prachárny nemohl být nijak vážný; z toho,že byla umístěna těsně za baterií, je zřejmé, že to bylo skladiště jen pro tuto baterii a obsahovalo pouze střelivo na jeden den, dejmetomu 60 až 100 dávek pro každé ze čtyř děl; odečteme-li od toho ještě pravděpodobný počet dávek, které už byly toho dne vypáleny,zbývalo tam sotva víc než 3 anglické centy prachu. Jaká škoda bylazpůsobena na jiných zařízeních, nemůžeme nijak posoudit; spo jenci ji ovšem nemohli zjišťovat a Rusové tvrdí, že byla nepatrná.Z ruské zprávy však vysvítá, že lodi, které shořely, nebyly válečnélodi, jak tvrdí anglo-francouzské zprávy; asi to byly kromě několikaobchodních lodí dopravní Jodi a vládní osobní parníky. Ostatněani nikdy předtím jsme neslyšeli, že by v Oděse byly nějaké ruskéválečné lodi. 

Dvěma francouzským a jedné či dvěma anglickým obchodním
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1 d' dařilo během akce uniknout z přístavu; sedm britskýcho 1m se po 

h b , " dmi obchodních lodí je tam dosud zadrženo. A tak se „c �a rym a 
. :rálům nepodařilo prosadit svůj požadavek a museli od�lo�t, �:z

dosáhli nějakého pozitivního výsledku; dokonce umlceh vse .�všudy jednu ze šesti baterií, takže chtě nechtě musí pov�žo:at sv��
'tok za odražený. Lidí ztratili velmi málo; ale trupy nek

,
olika lo 1u 

'k v b " b 1 zapalen kalebyly poškozeny a francouzský parm „ a� an Y 
nou koulí* a musel se na čas stáhnout z boJe. 

. • " To je to, co britský tisk nazývá „skvělým� zprá:a;111 z Odesy 
a co Brity smířilo se všemi dřívějšími chybami admuala Dun�as.e. 
Ale nejen to : tato akce tak povzbudila bojového ��cha v Angln,. ze 

, • • tvrdi' že teď když si admirálové ověřili ohromnou pre-se tu vazne , , . d • 1 • vah u svého dělostřelectva nad ruským pokud Jde o o�tr� ' pevne s: 
ozhodli pokusit se bombardovat Sevastopol; skutecne tam tak� 

:dpluli a vypálili několik salv. Ale to je naprostý hu�b�k, ?:ho:kdo se jen jednou podíval na plán Sevastopolu: v!, ž:_Jakykol; uto 

na toto město a přístav - ať už s bomb:rdovamm
, 
c1 

,
bez ne�o -

á-li to by't J· en předstíraný boj mimo zatoku, mus1 byt podmknut nem 
. 1 , h dvl v úzkých průlivech, na dostřel dokonce 1 po mc e ·

, •. .. • Dovolili bychom si k tomuto suchému expoz�. pnp?J1
,
t, z: 

chvástání našich anglických kolegů o této akci, v mz byh up:ne 
d • · a vu· hec nedosáhli svého cíle, se příliš neliší od celkoveho o razem 

., , , 'lk ' . .. h d· 1've·.;·s1'ch úvah a tvrzení týkaJ1c1ch se teto va y.tonu JeJ1c r ;i 

• , • • b d dl Ať už tato válka dopadne jakkoli, nezauJaty h1stonk u e po _e 
našeho názoru muset zaznamenat, že na začátku války se An?li
čané uchylovali ke stejným smyšlenkám, výmluvám� podvodu�, 
diplomatickým kličkám, válečnému chvástání a lžím Jako Rusove. 

Napsal B. Engels 15. května 1854
Otištěno jako úvodník
v New-York Daily Tribune",
čí.'.'. 4098 ze 6. června 1854
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*Ú T O K NA S E V A S T O P O L.

OČISTA 

STATKŮ VE SKOTSKU 

Londýn, v pátek 19. května 1854 
„První útok na Sevastopol", o kterém přinášejí dnešní noviny�elegrafickou zprávu, je podle všeho právě tak slavný hrdinský čin Jako bombardování Oděsy, při němž zvítězily podle svého tvrzeníobě strany. Útok byl proveden - podle popisu v novinách - ostřelováním z „dalekonosných" děl a byl namířen proti vnějším opev

něním. Že útok na sevastopolský přístav nebo město samo nelzep�ovést jen děly, třeba sebevětšího dostřelu, nýbrž že je třeba promknout do zátoky a přiblížit se až k bateriím chránícím město a že ' město vůbec nelze dobýt bez značně velké výsadkové armády, to je zřejmé při prvním pohledu na mapu, a kromě toho to potvrzují všechny vojenské kapacity. Proto je třeba tuto operaci, jestliže k ní vůbec došlo, považovat za akci pro efekt, určenou pro povzbuzení oněch gobe-mouches*, jejichž patriotismus byl roznícen oděskýmivavříny. 
Francouzská vláda vyslala pana Bourrée se zvláštním poslá

ním do Řecka. Doprovází ho brigáda pod velením generála Foreye.Má příkaz žádat od krále Oty, aby okamžitě zaplatil veškeré úrokyz půjčky sto miliónů franků, kterou Francie poskytla řecké vládě
* - prosťáčků. (Pozn. red.)
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roku 1828. Odmítne-li, mají Francouzi obsadit Atény a jiná místa 

v Řecku. 
Vaši čtenáři si jistě vzpomenou na to, jak jsem popisoval pro

ces očišťování statků v Irsku a ve Skotsku, který v první polovině 
tohoto století vyhnal tolik tisíc lidí z půdy zděděné po otcích.135 

Tento proces pokračuje dál a je prováděn s energií hodnou ctnostné, 
jemné zbožné a lidumilné aristokracie této vzorné země. Domy se 

zapal�jí nebo boří přímo nad hlavami nešťastných oh�1vatel, kt�ří 
jsou úplně bezmocní. V N eagaatu v Knoydartu byl lom na pod:_im 
z landlordova příkazu přepaden dům Donalda Macdonalda, rad
ného, poctivého a pracovitého muže. Jeho žena byla upout,án� na 

lůžko a nebyla schopna převozu, ale faktor a jeho pochopove presto 
vyhnali Macdonaldových šest dětí, z nichž nejstaršímu nebylo ješt� 
patnáct let, a dům rozbořili, jen nad postelí nemocné ženy nechali 
kousek střechy. 

Macdonald byl tím tak otřesen, že se z toho pomátl. Lékaři ho 
uznali za duševně chorého, a on nyní bloudí po rozvalinách vypá
lených a zbořených chatrčí a hledá své děti. Jeho hladové děti chodí 

s pláčem za ním, ale on je nepoznává. Úřady ho nechávají volně 
chodit, bez pomoci a bez dozoru, neboť jeho duševní choroba prý 
není nebezpečná okolí. 

Dvěma vdaným ženám ve vysokém stupni těhotenství strhli 
domovy přímo před očima. Musely spát několik nocí pod širým 
nebem. Důsledek toho byl, že za strašných bolestí předčasně poro
dily a zešílely z toho; nyní bloudí z InÍsta na InÍsto s houfem dětí, 
bez pomoci a bez naděje na uzdravení, jako strašlivé živé svědectví 
proti třídě nazývající se britská aristokracie. 

Strach a štvaní dohání k šílenství i děti. V Doune v Knoydartu 
se chalupníci vyhnaní ze svých domovů uchýlili do starého skla
diště. Protože tam vyhnaní chudáci našli přístřeší, obklíčili land
lordovi agenti za hluboké noci skladiště a zapálili je. K smrti vy
děšeni vybíhali ubožáci z plamenů a někteří přitom hrůzou zešíleli. 
Noviny „Northen Ensign" píší: 

,,Jeden chlapec se z toho úplně pomátl, takže bylo nut�o h� izo_lov
v
at. Vy

skakuje z postele a křičí: ,Hoří! Hoří!' a všechny kolem sebe presved�uJe, ze v ho-

255 



K. MARX

řícím skladišti zůstali muži a děti. Vždycky když se začne stmi'vat b ·, ž 
· dí la ' , OJl se, e 

uvi P meny. Strašný obraz v Doune - pohled na hořící skladis'Vtě na v' 
v ,, , v hn k 

, pozar 
oz��UJlCl vse: o �lem a na prchající muže, ženy a děti pološílené strachem _ 
to Jlm tak otráslo, ze se mu z toho zakalil rozum." 

. :':ak�o zach�zí aristokracie s chudáky, kteří jsou schopni práce
a v�JeJ1chz mo�olu zbohatla. Poslechněte si nyní,jak pečuje O chudé.
Pnklady, ktere tu uvádím, jsem vybral z díla pana Donalda Rosse
z Glasgowa a z listu „Northen Ensign":

I. Vdova Mathersonová, 96 let, dostává všeho všudy 2 šilinky 6 pencí 

měsíčně obecní podpory ve Strathu na ostrově Skye. 
3: �urdo Mack�z:to�h, 36 let, stal se naprosto neschopným práce před 

14 mesic1, kdy se na neJ prevrhl vůz. Má ženu a sedm dětí, nejstarší 11 let, nej
mladší I rok; dostává od strathské obce pouze 5 šilinků měsíčně. 

3. Vdova po Samuelu Cambellovi, 77 let, bydlí v Broadfordu ostrov Skye 

v polorozpadlém domě a dostává od strathské obce I šilink 6 p:ncí měs'v v' 
Stěžo 1 . v ., v, icne . 

. . va a s1, ze Jl to nestac1, a tak jí obec po dlouhém otálení zvýšila podp 
2 š1lmky měsíčně. 

oru na 
. . 4. Vdova M'Kinnonová, 72 let, dostává od obce ve Strathu, ostrov Skye 

2 š1lmky 6 pencí měsíčně. ' 
5._ Donald �cDugald, 102 let, bytem v Kraydattu. Jeho ženě je 77 let 

a oba Jsou velmi churaví. Dostávají od obce Glenelgu každy' po 3 Vil' , h 
4 pencích. 

s mcic 

v 6. :'�ova M�? MacDonaldová, 93 let, je trvale upoutána na lůžko. Její.
muz slouz1l na VOJne a ztratil tam jednu ruku. Zemřel před dvaceti lety. Paní 
dostává od glenelgské péče 4 šilinky 4 pence měsíčně. 
v 7 · Ale�a�dr Mclsaak, 53 let, zcela neschopen práce; má čtyřicetiletou
zenu, osmnactiletého slepého syna a čtyři děti mladší 14 let Ob Gl 1 

k · v . ec ene g 
pos ytu

b
Je této nesťastné rodině jen 6 šilinků 6 pencí měsíčně _ čili ani ne šilink 

na oso u. 
v ,8. �-gus McKinnon, 72 let, a jeho 66letá žena stižená kýlou dostávají

kazdy 2 šilmky I penny měsíčně. 
9. Mary M'Isaaková, osmdesátiletá, churavá a úplně slepá dostává od

?bce Glenelgu 3 šilinky 3 pence měsíčně. Když žádala, aby jí přidali řekl jí
��spektor: ,,Není vám hanba žádat víc, když druzí nemají ani tolik?" A odmítl 
Jl dále poslouchat. 

, 10. JanetM'Donaldová čiMcGilliorayová, 77 let zcela nezpůsobilá prác 
dostavá všeho všudy 3 šilinky 3 pence měsíčně. ' e, 

11. Ga:herine Gilliesová, 78 let, zcela neschopná práce, dostává od gle
nelgské chud�nské péče pouze 3 šilinky 3 pence. 
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12. Mary Gilliesová či Grantová, 82 let, posledních osm let připoutaná
na lůžko, dostává obecní podporu v Ardnamurchanu 28 liber mouky a 8 pencí 
měsíčně. Chudinský inspektor ji po celé dva poslední roky nenavštívil, postrádá 
jakoukoli lékařskou péči, oděv i potravu . 

13. John M'Eachan, 86 let, upoután trvale na lůžko, bytem v Auchacraigu,
dostává od ardnamurchanské obce libru mouky na den a 8 pencí v penězích 
měsíčně. Nemá ani šaty, ani nic jiného. 

14. Ewan M'Callum, 93 let, má nemocné oči; zastihl jsem ho, jak žebral
na břehu Crinanského průplavu v obci Knapdale v Argyllshiru. Dostává 
pouze 4 šilinky 8 pencí měsíčně; nemá vůbec co na sebe, nemá na lékaře, 
na otop, na byt. Je to chodící hromádka hadrů, nejubožejší chuďas, jakého jsem 
viděl. 

15. Kate Macarthurová, 74 let, upoutaná na lůžko, žije sama v Dunardy,
obec Knapdale. Má 4 šilinky 8 pencí měsíčně obecní podpory, jinak nic. Lékař 
k ní nechodí. 

16. Janet Kerrová či M'Callumová, osmasedmdesátiletá vdova, churavá;
dostává 6 šilinků měsíčně od glassarské obce. Nemá kde bydlet. Kromě peněžité 
podpory nic nedostává . 

17. Archibald M'Laurin, 73 let, z appinské obce, zcela neschopen práce;
jeho žena rovněž neschopna práce; dostávají každý 3 šilinky 4 pence obecní 
podpory měsíčně - na otop, oděv a byt nemají. Žijí v polorozbořené barabizně 
nedůstojné člověka. 

18. Vdova Margaret M'Leodová, 81 let stará; bydlí v Lasgachu, obec 

Lochbroom; dostává 3 šilinky měsíčně. 
19. Vdova po Johnu Makenziovi, 81 let, bytem v Ullapoolu, obec Loch

broom. Je úplně slepá a ve velmi špatném zdravotním stavu; dostává pouze 

2 šilinky měsíčně. 
20. Vdova Catherine M'Donaldová, 87 let, bytem na ostrově Luing v obci

Kilbrandon; zcela slepá a upoutaná na lůžko. Dostává 7 šilinků měsíčně výživ
ného; z toho si musí platit posluhu. Domek se jí rozpadl nad hlavou, ale obec
jí odmítla opatřit přístřeší, a tak leží v otevřeném přístěnku na hliněné podlaze. 
Inspektor odmítl něco pro ni udělat. 

Ale to ještě dávno není konec všech ukrutností. V Strathcar
ronu došlo dokonce ke skutečnému krveprolití. Skupina žen téměř
nepříčetných nad surovostmi, k nimž došlo při násilném vystěho
vávání a které se ještě daly očekávat, se sběhla na ulici, když se pro
slechlo, že přicházejí policisté vyhánět pachtýře. Nebyli to sice
policisté, ale výběrčí potravní daně; když uslyšeli, že je lidé pova-
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žují za policisty, místo aby omyl vysvětlili, začali se za ně vydávat 
a prohlásili, že přišli vyhánět. Když se ve skupině žen ozvaly pro
testy, úředníci jim pohrozili nabitou pistolí. Co pak následovalo, 
je popsáno v dopisu pana Donalda Rosse, který přijel do -strath
carronu z Glasgowa. Dva dny tam sbíral informace a vyšetřoval 
raněné. Ve svém dopise datovaném v Královském hotelu v Oainu 
15. dubna 1854 píše:

,,Výpovědi, které jsem sebral, svědčí o tom, že si šerif počínal han�bně. 
Nevaroval občany, že má v úmyslu poslat proti nim policisty. Nevyzval lid, 
aby se nesrocoval. Ani jim neposkytl čas, aby se rozešli.Naopak, sotva se přiblížil 
se svým oddílem, v ruce obušek, zvolal: ,z cesty' a jedním dechem křičel: 
,Do nich!' a hned nato se odehrála scéna, kterou ani nelze popsat. Policisté 
začali bít nešťastné ženy po hlavách těžkými obušky, povalili jich několik na zem, 
a tam po nich skákali a dupali a se zvířeckou surovostí je kopali, neohlížejíce 
se kam. Za chvíli byla zem plná krve. Nářek žen, chlapců a děvčat zalitých krví 
by byl obměkčil kámen. Některé ženy pronásledované policisty skočily do hlu
bokého a prudkého Carronu, neboť doufaly, že se nad nimi smiluje spíš řeka než 
policisté nebo šerif. Některým ženám vyrvaly policejní obušky chumáče vlasů 
a jedné dívce vyrazila surová rána obuškem ze zad kus masa, sedm palců dlouhý, 
jeden a čtvrt palce široký a víc než čtvrt palce hluboký. Na jednu dívku, třebaže 
jen přihlížela, se vrhli tři policisté. Udeřili ji do čela, rozsekli jí lebku, a když 
upadla, zkopali ji. Doktor odstranil z rány kus čepce, který jí tam zůstal po úderu . 
surového policisty. Na zádech má stále ještě vidět stopy okovaných bot. Třináct 
z žen, které policie ve Strathcarronu surově zbila, je stále ještě v zoufalém stavu. 
Tři z nich jsou na tom tak zle, že ošetřující lékař nedává naději, že se uzdraví. . 
Jsem osobně pevně přesvědčen na základě toho, jak tyto ženy vypadají a jaké 
nebezpečné rány utrpěly, a také na základě lékařských zpráv, které jsem si 
opatřil, že ani polovina těchto raněných se neuzdraví; a i ty, které budou ještě 
nějaký čas živořit, ponesou na svých tělech smutné stopy odporné surovosti, 
jejíž obětí se staly. Mezi váž�ě raněnými je jedna žena v pokročilém stavu těho
tenství. Nebyla ve skupině, která se střetla s šerifem, nýbrž dosti daleko odtud 
a jen přihlížela; přesto ji policisté surově ztloukli a zkopali a její stav je velice 
vážný." 

Můžeme doplnit, že napadených žen bylo osmnáct. Šerif se 
jmenuje Taylor. 

To je obraz britské aristokracie v roce 1854. 
Místní úřady se dohodly, že soudní stíhání Cowella, Grim

shawa a ostatních vůdců prestonské stávky136 bude zastaveno, bu
de-li rovněž zastaveno vyšetřování činnosti prestonských smírčích 
soudců a bavlnářských lordů. To se také stalo. 
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Zmíněná dohoda prý vysvětluje, proč pan Duncombe o dva 
týdny odložil svůj návrh na zřízení výboru, který měl vyšetřovat 
postup prestonských smírčích soudců. 

Napsal K. Marx 19. května 1854 
Otištěno v „New-York Daily Tribune", 

čís. 4095 z 2. června 1854 

Podpis: Karel Marx 

Podle textu novin 
Přeloženo z angličtiny 
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VÁL KA137 

Konečně muzeme přinést zprávu o jednom hrdinském činu
britských námořníků. Flotila admirála Napiera zničila po osmiho
dinovém bombardování pevnost Gustavsvarn (švédsky to znamená
„Gustavova pevnost", ,,Gustavův hrad") a zajala posádku v počtu 
1500 mužů. To je první vážný útok na državy ruského cara a ve
srovnání s ospalou a loudavou oděskou záležitostí ukazuje alespoň
tolik, že Charles Napier není ochoten obětovat, nemusí-li to být,
vlastní pověst i slavné jméno své rodiny. Pevnost Gustavsvarn
leží na nejzazším výběžku poloostrova tvořícího jihozápadní cíp
Finska, blízko majáku v Hango-Udd, který všichni lodníci plavící 
se Finským zálivem dobře znají jako orientační bod. Vojensky není
příliš důležitá; chrání zcela malou vodní a pozemní plochu a útočící
flotila by si ji byla mohla beze všeho nebezpečí klidně nechat 
v zádech. Pevnost sama nebyla patrně velká, jak dokazuje síla po- .
sádky. Ovšem při nynější božské nevědomosti o skutečné síle a vý
znamu ruského obranného systému na baltském pobřeží, která
vládne i v britské admiralitě a na ministerstvu války, nám musíte
prominout, odložíme-li taktické zhodnocení této události na dobu '
až nám dojdou podrobnější zprávy.

Prozatím můžeme říci jen tolik: osmihodinové ostřelování
dokazuje, že se Rusové bránili statečně, i když ne příliš obratně,
a naznačuje, že budou prvotřídní pevnosti v témž zálivu hájit
mnohem tvrdošíjněji, než se dalo čekat. Na druhé straně oněch
patnáct set zajatců neznamená pro Rusko žádnou citelnou ztrátu
(asi tolik umírá průměrně za dva dny na různé nemoci na Dunaji),
kdežto Napierovi působí určitě vážné potíže. Co si má s nimi pro 
všechno na světě počít? Nemůže je propustit ani na čestné slovo,
ani bez něho, a nemůže je také odvézt nikam blíž než do Anglie.
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K bezpečnému transportu těchto 1500 mužů by však potřeboval 
nejméně tři řadové lodi riebo dvakrát tolik parních fregat. A tak ho 
právě plody jeho vítězství na dva až tři týdny ochromí. A konečně -
bude moci udržet dobyté území, když nemá výsadkové jednotky? 
Nedovedu si představit, jak by to provedl, aniž by zase ochromil 
svou flotilu tím, že by ještě víc oslabil už beztak nepočetnou po
sádku každé lodi o další námořníky a námořní pěchotu. To nás 

přivádí k otázce, která vyvolala velmi prudkou diskusi v britském 
tisku, samozřejmě jako vždy - pozdě. 

Najednou totiž přišel britský tisk na to, že sebemocnější 
loďstvo je téměř k ničemu, nemá-li na palubě dost vojska, jež by se 
mohlo vylodit a dovršit vítězství, které mohou lodní děla proti 
pozemním opevněním dobýt i v nejlepším případě jen velmi 
neúplně. Zdá se, že až do konce minulého měsíce nikoho z oficiál
ních britských kruhů řídících válku, ani nikoho z oficiálních kruhů 
řídících britské veřejné mínění nic takového ani nenapadlo. Zatím 
ovšem byly všechny jednotky i dopravní prostředky, které byly po 

ruce, nasazeny na Černém moři a :všechny pozemní síly určené pro 

Baltské moře tvoří pouhá jedna brigáda o 2500 mužích, z níž nebyl 
dosud odeslán ani jediný voják a která ještě nemá dokonce ani 
zorganizovaný štáb. 

Pokud jde o Francouze, ti žalostně pokulhávají vzadu. Jejich 
baltská flotila - jen si vzpomeňte na chvástavé hlášení ministra 
Ducose: ,,Vaše Veličenstvo nařídilo vystrojit třetí flotilu, rozkazy 
Vašeho Veličenstva jsou splněny" - tato velkolepá bojová síla, 
která měla být připravena k vyplutí v polovině března a měla se 
skládat z deseti řadových lodí, nemá dosud víc než pět řadových 
lodí, které se nyní pomaloučku plouží spolu s fregatami a menšími 
loďmi po Velkém Beltu. Potřebovala plné tři týdny, než se tam 
z Brestu dostala, ačkoli neustále vanul západní vítr. Velký polní 
tábor u Saint Orneru s kapacitou 150 000 a v krajním případě 
200 000 mužů, prý pro baltskou expedici, byl na papíře vytvořen 
už před třemi nebo čtyřmi týdny, ale do dneška tam nebyla sou
středěna ani jedna brigáda. Přitom by Francouzi snadno mohli 
ušetřit 10 000 až 15 000 mužů pěchoty a polního dělostřelectva 

ze Wých pobřežních pdsádek a nemuseli By dělat tolik p'ovyku a 

261 



B. ENGELS 

pompy s okázalými polními tábory. Kde však vezmou dopravní 
prostředky? Museli by si najmout britské obchodní lodi a ty by, 
soudě podle rychlosti francouzské flotily, potřebovaly čtyři až šest 
týdnů, než by se jedna po druhé dostaly na válčiště. A kd,e by se 
vojsko vylodilo, kde by se soustředily brigády a divize, kde by se 
organizovaly štáby a intendantura? To je začarovaný kruh, ve 
kterém se spojenci pohybují: aby dostali pozemní armádu do oblasti 
Baltského moře, musí nejdříve dobýt nějaký ostrov nebo poloostrov, 
kde by ji mohli soustředit a zorganizovat k útoku; ale aby to mohli 
udělat, museli by tam nejdříve vysadit pozemní síly. Dostat se 
z této slepé uličky by nebylo nesnadné, jen mít dobrého admirála, 
který rozumí vedení války na souši natolik, aby mohl velet pozem
ním silám. Charles Napier je nepochybně schopen takový úkol 
splnit, vždyť už nejednou bojoval na souši. Ale jak se dá očekávat, 
že bude dosaženo nějaké akční jednoty, když moc suverénně třímá 
v rukou takový Aberdeen*, když se do záležitostí armády pletou 
čtyři různá ministerstva, když armáda a námořnictvo si věčně leží 
ve vlasech a když anglická a francouzská vojska mají bojovat bok 
po boku a přitom si vzájemně závidí slávu i výhody. 

A pak - před koncem června se ani nedají zorganizovat znač
nější pozemní síly pro nasazení na Baltu; a nebude-li válka do čtyř 
měsíců rozhodnuta a nebude-li uzavřen mír, bude nutné vzdát se 
všech úspěchů - vojska, děla, lodi, zásoby, všechno bude třeb� 
odvézt zpátky nebo nechat na místě, a po sedm zimních měsíců 
budou Rusové opět pány všech svých pobaltských území. Z toho 
jasně plyne, že pro letošek žádné vážné a rozhodné útoky na po
baltské Rusko nepřicházejí v úvahu. Je už pozdě. Jedině kdyby se 
k západním mocnostem připojilo Švédsko, získaly by operační 
základnu v Baltském moři, která by jim umožnila provést zimní 
tažení ve Finsku. Ale i zde je začarovaný kruh, který je ovšem -
stejně jako ten první - začarovaný jen pro malomyslného. Jak by 
se dalo od Švédska očekávat, že se přidá ke spojencům, dokud mu 
nedokáží vysláním pozemních sil a obsazením části Finska, že to 

d) * V ,iNcw-York D<\ily Tribune" zde dopln,ěll,o: ,,a falmer�ton.". (Po;:n.
ru . . 

·

_ 
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míní vážně? Ale jak tam zase mohou západní mocnosti vyslat 
vojsko, dokud si nejsou jisty, že jim Švédsko poskytne operační 
základnu? 

Na mou věru, to Napoleon Veliký, ,,vrah" tolika miliónů lidí, 
byl se svým smělým, rozhodným, drtivým způsobem vedení války 
vzorem lidskosti ve srovnání s váhavými „státníky", kteří vedou 
tuto ruskou válku, neboť budou-li si takto počínat dál, proplýtvají 
v ní nakonec daleko víc lidských životů i peněz než on. 

Obrátíme-li se k Černému moři, vidíme, že se spojené flotily 
před Sevastopolem baví neškodným cvičením ve střelbě z velké 
vzdálenosti na několik bezvýznamných vnějších opevnění této 
pevnosti. Tuto nevinnou hru, jak se dovídáme, prováděla většina 
lodí po čtyři dny, a protože Rusové měli všehovšudy dvanáct řado
vých lodí připravených k vyplutí, nevystrčili po celou tu dobu 
z přístavu ani nos - k velkému podivu admirála Hamelina (viz 
jeho hlášení z 1. a 5. května)138• Tento hrdinný mořeplavec je 
ovšem dost starý, aby se pamatoval na doby, kdy mnohem slabší 
anglická eskadra nejen blokovala francouzskou eskadru, ale do
konce ji napadla v přístavu. Byl by to skutečně nesmysl očeká
vat, že slabší ruská eska�ra opustí Sevastopol a nechá se dvojná
sobným počtem lodí rozprášit a potopit, aby vykoupila „hnusný 
zločin" u Sinopu ! 

Mezitím se dvě řadové lodi (šroubové parníky) a sedm parních 
fregat vydalo na cestu do Čerkeska. Dostaly rozkaz provést prů.
zkum krymského pobřeží a potom zničit pevnůstky na čerkeském 
břehu. Útoku na pevnůstky se však mají zúčastnit jen tři parní 
fregaty, kdežto ostatní čtyři mají příkaz vrátit se k flotile, jakmile 
provedou důkladný průzkum Krymu. Ovšem ony tři pevnůstky, 
které Rusové dosud drží na čerkeském břehu - Anapa, Suchum
Kale a Redut-Kale - jsou, pokud je nám známo, dost silné a jsou 
vybudovány na výšinách, které zcela ovládají volné moře (s vý
jimkou Redut-Kale), a je otázka, zda vyslané síly stačí provést 
svěřený úkol, zejména když nejsou provázeny výsadkovými oddíly. 
Eskadra, jíž velí kontradmirál Lyons, má zároveň navázat spojení 
s Čerkesy, zvláště s jejich vůdcem Šámilem. Co má kontradmirál 
Lyons s Šámilem projednat

> 
o tom není nic známo. Ale jedno je 
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jisté, že mu nemůže přivézt to, co nejnutněji potřebuje, tj. zbraně 
a střelivo - na válečných lodích v bojovém nasazení totiž není volný 
prostor pro náklad. Dvě ubohé obchodní brigy nebo škunery s tímto 

vzácným zbožím by byly mnohem vítanější než veškerá morální, 
úplně bezcenná podpora pěti válečných lodí. Zároveň se dovídáme, 
že turecká flotila pluje týmž směrem a veze s sebou všechno nutné 
k vyzbrojení Čerkesů. Tak dvě spojenecké flotily provádějí totéž 

a jedna o druhé neví. To je věru jednota plánu a akce k pohledání! 
Nakonec se ještě budou navzájem považovat za Rusy a Čerkesové 
budou mít skvělou podívanou, až tyto dvě eskadry začnou po 

sobě pálit! 
Spojenecké pozemní vojsko se zatím po svém vzájemně bratří 

v Gallipoli a Skutari a konzumuje přitom obrovské spousty tam
ního těžkého a sladkého vína. Ti, kteří náhodou ještě zůstali střízliví 
se zaměstnávají stavbou polních opevnění, jež jsou situována a po� 
st_avena tak, že �-� ně buďto nikdy nikdo nezaútočí, nebo je nikdy
mkdo nebude haJ1t. Kdyby bylo ještě třeba důkazu že ani britská 

. 

' ' 

am francouzská vláda neměly v úmyslu nijak vážně ublížit svému 
př�teli Mikulášovi, musel by to nyní vidět i slepý podle toho, jak 
voJsko promarňuje čas. Aby měli záminku držet své jednotky mimo 

bojiště, nechávají spojenečtí velitelé kopat souvislou linii polních 
opevnění napříč šíjí tráckého Chersonésu. Kdekdo, a zvláště každý 
francouzský inženýr ví, že při polním opevňování nejsou souvislé 
obranné linie téměř nikdy k ničemu. Ale na to, aby budovala sou
vislé linie v terénu, jehož dvě třetiny se dají ovládat z výšin leží
cích na té straně, odkud se očekává nepřítel, na to musela přijít 
t:prve anglo-francouzská armáda u Gallipoli. Ale protože přes 
vsechnu snahu postupovat co nejpomaleji se musí i při hlemýždím 
tempu udělat nějaký pokrok, má být, jak se proslýchá, 15 000 
Francouzů posláno do Varny. K čemu? Jako posádka pevnosti? 
Co tam budou dělat? Pomřou na zimnici a malárii. 

Má-li však mít toto válčení vůbec nějaký smysl, musí přece 

velitelé vědět, že Turci neovládají umění manévrovat v otevřeném 
poli, v němž jsou zase mistry anglická a francouzská vojska. Na
proti tomu Turci dovedou bránit hradby, valy, ba i průlomy proti 
ztečím tak skvěle, že se v tom s nimi nemohou měřit ani Francouzi, 
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ani Angličané. Proto, a protože Varna s tureckou posádkou doká

zala to co se předtím ještě žádné pevnosti nepodařilo, že se totiž

držela 29 dní po tom, co byly v jejích valech probourány tři prů

lomy vhodné ke zteči, proto asi jsou nedisciplinovaní Turci odvo

láni z Varny a posláni proti Rusům do otevřeného pole, kdežto 

výborně vycvičení Francouzi, kteří jsou výteční v útoku, zato 

nejsou dost vytrvalí při delší obraně, jsou posláni do Varny hlí-

dat valy. . . · ., 
Podle jiných zpráv jsou všechny tyto přesuny Jen tnk a chystaJl 

se docela jiné velké věci. Spojenecké armády prý vůbec nemíní

operovat na Balkáně, nýbrž mají s podporou loďstva vykonat 

hrdinské činy v týle Rusů. Mají se vylodit v Oděse, odříznout ne

příteli ústup a spojit se v jeho týle s Rakušany v Sevd�ihr��sku.

Kromě toho mají vyslat oddíly do Čerkeska ; a konecne maJl po

skytnout 15 000 až 20 000 mužů k útoku na Sev�stopol ze souše,

zatímco flotily budou dobývat přístav. Podíváme-li se na celou do

savadní historii této války a diplomatická vyjednávání, která ji

předcházela, je nám ihned jasné, odkud se tyto pověsti berou.

Zrodily se v Cařihradě krátce po příjezdu maršála Leroye, obvykle

nazývaného Saint -Arnaud. Kdo zná historii tohoto veleváženého 

pána*, pozná ihned podle tohoto vychloubání, že jde � m':-že, k�erý

si vysloužil své nynější vysoké postavení chvástáním, ackoh byl Jako 

důstojník třikrát vyhozen z armády. 
Stručně shrnuto; vypadá teď válečná situace takto : �ghe 

a zejména Francie jsou „nevyhnutelně, i když proti své v,ůh" n�.

ceny nasadit největší část svých sil na Vý�hodě a v Baltske� �on�
to jest na dvou předsunutých křídlech voJenského postavem, Jehoz

nejbližším středem je Francie. Rusko o�ětuje sv_é _rob!eží,, své

loďstvo i část svých vojsk, jen aby západm mocnosti uplne zatahlo 

do této akce, odporující veškeré strategii. Jakmile se tak stane,

jakmile bude potřebný počet francouzských jednotek odeslán 

z domova do vzdálených končin, postaví se Rakousko a Prusko na

stranu Ruska a zahájí ihned s mohutnou přesilou pochod na Paříž.

Podaří-li se tento plán, nebude mít Ludvík Napoleon po ruce žádné

* V New-York Daily Tribune" zde doplněno: ,,přiležiťostně Vám ji

vyllčím". (Pci41t, red.)
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síly, které by tomuto úderu čelil Avšak . . , „mobilizovat" při každé n v k 
y
.é d, 

e).GStuJe sila, která se může
zovat" 1· L d 'k B ece �n u alost1 a která může zmobili-u Vl a onaparta a h v• 1 h " 
zmobilizovala nejednoho l 'd 

Je ; pns u ovače, jako už předtím 
takovy' vpa'd a v • d 

v a ce. ato síla dokáže odrazit každy'uz Je nou to sp · , E v ujištěni, že tato síla - Revoluc?en: vrope dok�zala. A puďte

bude zapotřebí jejího zásahu. ude pohotove toho dne, až

Napsal B. Engels 22. května 1854
�tištěno v „ The People' s Paper",čzs. 108 z 27. května 1854
s podpisem K. M. 
a jako úvodník 
v „New-York Dail_y Tribune" 
čís. 4101 z 9. června 1851 

' 

Podle textu v „ The Peoplťs Paper"
Pfeloleno z angličtiny 

B. ENGELS

SOUČASNÝ STAV ANGLICKÉ 

A R M Á D Y, J E J I T A  K T I K A, V Ý S T R OJ, 

IN TEN DANTU RA ATD. 

Londýn, v pátek 26. května 1854
I když válka na Východě nebude mít žádný jiný výsledek, po

vede aspoň k tomu, že se částečně rozplyne vojenská sláva nebož
tíka vévody z Wellingtonu. Kdo znal Anglii ještě za života tohoto
velice přeceňovaného vojevůdce, ten si jistě vzpomene, že se tehdy
pokládalo za urážku britského národa, jestliže se někdo odvážil
mluvit třeba i o Napoleonovi jako o vojevůdci, který by se dal v ně
čem srovnávat s neporazitelným „železným vévodou". Tento
slavný vévoda, který byl celých posledních čtyřicet let fakticky nej
vyšším velitelem britské armády, je nyní mrtev a odpočívá v hrobě.
Ještě nikdy nevykonával žádný vojevůdce svou moc tak neomezeně
a nezávisle jako on. ,,Vévoda" byl autoritou nad všechny autority,
a ani král a královna se mu v odborných věcech neodvažovali od
porovat. Ale „železný vévoda", který po mnoho let požíval poct
a příjemností, jež bývají zpravidla údělem šťastné prostřednosti
a jež tak ostře kontrastují s tragickými otřesy typickými pro životní
dráhu génia - například Napoleona - nakonec zemřel a velení
nad britskou armádou přešlo do jiných rukou. Asi půldruhého roku
po jeho smrti byla britská armáda postavena před úkol podniknout
tažení proti Rusku, a tu se ukázalo, ještě než byl první pluk při
praven k nalodění, že „železný vévoda" zanechal armádu naprosto
neschopnou bojového nasazení.

V celku měl vévoda anglický zdravý rozum., ale přesto byl
v mnoha :směrech omezený a úzkoprsý. Je dobře známo, jak
nespravedlivě &e vyjadřoval o podílu; který měli jeho němečtí
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spojenci na rozhodnutí bitvy u Waterloo, a přivlastňoval si všechnu slávu vítězství, které by se bylo změnilo v porážku, kdyby se nebyl včas objevil Blucher. Tvrdošíjnost, s jakou lpěl na všech zlořádech a nesmyslech zakořeněných v anglické armádě, odpovídaje na každou kritiku : ,,tyto zlořády a nesmysly nám zajistily vítězství ve Španělsku a Portugalsku" - je v naprostém souladu s jeho konzervativním názorem, že určitý stupeň tradiční nesmyslnosti a prodejnosti je nezbytný pro pravidelný chod „prokazatelně nejlepší"ze všech konstitucí. Ale zatímco v politice dovedl v rozhodujících chvílích v důležitých bodech ustoupit, ve vojenských záležitostech trval tím tvrdohlavěji na zastaralých názorech a tradičních nejapnostech. Za celý jeho život nebyla v britské armádě zavedena anijediná závažná reforma kromě ryze technického zdokonalení dělostřelectva. Ale v tomto oboru bylo prostě nemožné úplně ignorovatrychlý rozvoj továrního průmyslu a technických věd. Důsledek je ten, že britská armáda má sice nejlepší dělostřelecký materiál na světě, ale organizaci dělostřelectva má právě tak těžkopádnou jako u jiných druhů zbraní, a že ve výstroji, celkové výzbroji a organizaci není v britské branné moci ani jediný bod, ve kterém by nebyla pozadu za armádou kterékoli civilizované evropské země. Musím vaše čtenáře znovu upozornit na to, že řízení vojenskýchvěcí v Anglii není svěřeno jako v jiných zemích jedinému úřadu.Jsou tu k tomu hned čtyři úřady, navzájem nezávislé a vzájemně sipřekážející. Je tu ministr války [Secretary of War], pouhý pokladník a účetní. Je tu vrchní velitel v hlavním štábu [Commander inChief at the Horse Guards*J, kterému je podřízena pěchota a jezdectvo. Je tu generální polní zbrojmistr [Master-General of theOrdnance ], který velí dělostřelecko-ženijnímu vojsku a má se zároveň starat o všechen armádní materiál**. Dále je tu ministr pro kolonie [Colonial Secretary], který rozděl:uje jednotky do různých zámořských držav a přiděluje každé z nich válečný materiál. Kromě
* - Horse Guards byla britská královská tělesná garda; v jejích kasárnách sídlil hlavní štáb a „vrchní velitel" - odtud jeho anglický titul. (Pozn.

čes. red.) 
** V britské armádě neexistovalo samostatné velení dělostřelectva a ženijního vojska. Řízení dělostř'dectva, ž�nijního vojska? zbrojní záso?ování i č�tintendančr:ú služby byly ze s'taré tradice v pravomuc'.i generálního 'p'olního zbťoJ-n:tisťra. ( Pot,;,. ées. réd.) · 
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. v v . 
d a [Commissariat Department], a ko-toho existuje Jeste mten anhtu: 1·t 1 arma' dy v této říši. O nesmysl-v · k I dii vrc m ve i e nečne pro VOJS a v n v, 

í se začalo veřejně mluvit teprve po nosti takovéhoto U S_Poradá� , 
arlamentního výboru z roku Wellingtonov,ě sm�ti, n;�ot zpravu 

cia odložit ad acta. Nyní, když 1837, týkajíc1 se t?�o. veci, �:ld:é:�žkopádnost tohoto uspořádání, začala válka, pocltuJe s� ; v , b mohly narušit pořádek a plyale proti změnám se nam1ta, �e !'.ry : 
nulost v řízv�ní voj_ens�ých zatez�::

í

t�
ento systém,jsem už při jedné Jako pnklad, pky zmate P v v, . 

t ·1' dvev věci které by pluk. v, v• · ád vl že stez1 ex1s UJ ' . dřívě1ší pnlez1tos1:l uv e ' bv , ·sly'ch úřadů. SteJno-:., d 0 

, h na so e nezavi nemusel žádat od vo� ruz�yc 'lávC zbrojní správa [Ordnance]; kroj vydává plukovmk,, v a, e PH s e G ds]. střelné zbraně zase 1 k hlavm stab [ orse .iar ' . , , v d 

opasky a t urno y v , v k 
, ákladně J. sou VOJ enske ura y'• , , f Na kazdé zamors e z 

v 
zbroJm sprava . , . • . 

t danti víceméně na sobe ne-zbrojní úřady, spravc1 sklad�v a ,m en na sobě nezávislým úřadům závislí a od�ovídají zce,la odlisn�:
o

a ·e instituce „ošacovacích pludoma. Dále Je tu takovy fe�var, 
1; distojník s hodností plukovníka,kovníků". V každém pl� U Je �st 1, kladně určitou sumu na oša-. v 'k 1 · vymámit na sta m po . v , Jehoz u o em Je , v 1 dává jen část přidelene sumy.cení svého pluku, ale na tento uce vy , h v, k . ko odměnu za svou nama u. . Zbytek strc1 do apsy Ja • . . k , hodnosti se vesele kupčí, JsouProtože s patenty na ���toJ,m:

v 
e 'hradně v rukou aristokracie.všechna vyšší místa v arma e temer ;Y v,

ka ka itána a majora Po několika letech služby _v �od�_ost�J;ru��ležitos� nejbližší vyšší má důstojník právo k�upit s�!:�-�-li nttoto místo důstojník téže hodnost, která se u�olm� �er; 
dobo� Důsledek toho je, že ten, kdo hodnosti, ale s dels1 sluze m . 

at velmi· rychle protože v ·ve postupov ' má dost hotových penez, muzb , . 1 t ema' peníze a nemůže si 
· 1 • ' luže mm1 e Y n mnoho Jeho ko egu s vice s v 1 , e jasné že takový systémtudíž koupit hodnost, kdyz, s���? m� lterých :e rekrutuje důstojvelmi zužuje okruh schopnyc i 1' z v 'nl' vysvsvích důstoiníkůd k t u že povysova 

J 
nický sbor. Vzh:e em . o1;1 ' vb závisí skoro výhradně na počtua jejich používám pro a�t1v;1 sl�� ,u h známostech, velké množství služeb�ích let �ebo , a�1�:�í :::á :cůbec možnost dostat se k vyšším nadanych a vzdelanyc 

t 
, připsat převážně na vrubvelitelským místům. Je bezesporu nu ne 
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tomuto systému, že většina britských důstojníků má tak žalostně 
nedostatečné vědomosti ve všeobecných i teoretičtějších odvětvích 
vojenské vědy. 

Počet důstojníků je neúměrně vysoký ve srovnání s počtem 
�užstva. �ik?e se to tak neblýská zlatými prýmky a nárameníky 
Jako u bntskeho pluku. Následek je ten, že důstojníci nemají co 
dělat, a protože jejich esprit de corps* jim téměř nedovoluje zabý
vat se jakýmkoli poněkud vážnějším studiem, ubíjejí volný čas 
výstředními zábavami všeho druhu a spoléhají se, že až půjde do 
tuhého, přenese je přes všechny potíže jejich vrozená srdnatost a 
„reglementy Jejího Veličenstva". Ale když byl zřízen tábor 
v Chobhamu139

, byla bezradnost velmi mnoha důstojníků na první 
pohled patrná každému, kqo dovede manévry posoudit trochu dů
kladněji než ubozí novinářští pisálci, kteří jako praví cockneyové** 
žasnou nad vším, co přináší taková zvláštní podívaná, jakou v ži
votě neviděli. 

Cvičební řád a systém výcviku jsou naprosto zastaralé. Ma
né�:o;ání je neobyčejně těžkopádné, neboť všechny pohyby jsou
slo�i��' pomalé a puntičkářsky se dodržují. Starý systém postupu 
v hnu, udržovaný v britské armádě jako hlavní forma taktického 
manévru déle než v armádě rakouské, má několik dobře známých 

. vý?od, jestliže ovšem terénní podmínky dovolují ho použít; ale je 

�eJeden zp�sob�_jak mu čelit, a hlavně, tento systém je použitelný
�en, za velmi výJimečných okolností. Systém rozvíjení v kolony, ze
Jmena v malé rotní kolony, jak se zavádí v nejlépe organizo
vaných armádách na kontinentě, zajišťuje daleko větší pohyblivost 
a v případě potřeby rychlé rozvinutí v linii. 

Výzbroj britského vojáka je z dobrého materiálu a skvěle vy
r�bena, ale v mnoha případech je znehodnocena zastaralými před
pisy. Staré muškety s hladkou hlavní jsou dobře dělané, mají vel
kou ráži, ale jsou těžší, než je nutné. Stará brunšvická ručnice byla 
svého druhu dobrá zbraň, ale byla už předstižena lepšími zbraněmi. 
Nedávno zavedená Pritchettova puška, pokládaná za zdokonalení 

. . * - kastovní duch; hrdost na příslušnost k útvaru, na jeho tradice a pri-vilegia. {Pozn. red.) 
** - omezenci; posměšná přezdívka Londýňanů. {Pozn. red.)
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francouzské pušky Miniéovy, je zřejmě skvělá zbraň, ale byla za
vedena teprve po úporném boji s příslušnými úřady. A i v přítomné 
době se zavádí velmi nepravidelně a nesoustavně; tak třeba polo
vina pluku má staré a druhá polovina nové zbraně, čímž se vnáší 
do celé výzbroje zmatek. Jezdectvo má dobré šavle, které jsou 
vhodnější svým tvarem k bodání i sekání než šavle zavedepé v konti
nentálních armádách. Koně jsou rovněž prvotřídní, ale jezdci a vý
stroj jsou příliš těžcí. Materiál polního dělostřelectva je nejlepší na 
světě, v mnoha směrech obdivuhodně zjednodušený, ale připouští 
se příliš mnoho různých ráží a vah, jež vyžadují nejrůznější pra
chové náplně. 

Zato oblečení a celková výstroj britského vojáka je největší 
nesmysl, jaký si lze představit. Vysoký, těsný a tuhý límec kolem 
krku, nehezký přiléhavý kabátec s dlouhými šosy, špatně střižený 
a nepohodlný; těsné kalhoty, uboze vypadající plášť, šeredná čepice 

nebo čáka a k tomu celý soubor všelijakého řemení a pásů k nošení 
střeliva a tlumoku, jakým se nemohou pochlubit ani Prušáci -
o tom všem se v poslední době už tolik psalo v novinách, že to jistě
stačí jen připomenout. Dále nesmíme zapomínat, že ke vší té
jakoby až záměrné nepohodlnosti oblečení musí britský voják ještě
tahat na zádech daleko větší tíhu než kterýkoli jiný voják na světě,
a jako by chtěla učinit svou hlavní zásadou „pohyblivost", vleče 

armáda s sebou tak obrovský trén, že se nic podobného nenajde 

v žádné jiné armádě. Velkou vinu na tom má těžkopádnost inten
dantury, ale ani plukovní trény a zejména spousty důstojnických
zavazadel nemají sobě rovné, leda v Turecku a v Indii.

A nyní se podívejme, jak si tato armáda vedla, když vojska 
dorazila do Turecka. Francouzi, kteří svůj armádní systém neustále 
korigovali různými opatřeními, která se jim osvědčila jako prak
tická a užitečná při alžírském tažení, se nevylodili, dokud se po
hodlně nezařídili. Přivezli s sebou sice málo, ale přesto všechno, co 
nutně potřebovali, a to, co chybělo, rychle doplnil vrozený důmysl 
francouzského vojáka. Ukázalo se, že i přesto, že správa armády je 

v rukou podvodnické kliky Ludvíka Bonaparta a Saint-Arnauda, 
funguje tento systém celkem bez poruch. Ale Angličané! Přijeli 
do Galli poli dřív než jejich zásobovací sklady; přijelo jich čtyřikrát 
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víc, než kolik mohl pojmout jejich tábor; k vyloďování nebylo nic 
připraveno, nebyly pojízdné pekárny, neexistovalo skutečně od
povědné řízení. Rozkazy jen pršely a vzápětí přicházely opačné 
rozkazy a všechny si navzájem nejstrašnějším či spíše nejsměšnějším 
způsobem odporovaly. Nejeden starý seržant nebo kaprál, který si 
dovedl zařídit pohodlný život v kaferských houštinách nebo na 
vypráhlých rovinách kolem Indu, tady úplně ztratil hlavu. Všechna 
zlepšení, ať už je zavedl za polního tažení kterýkoli cizí velitel, byla 
tu přijata jen na dobu tohoto tažení; jakmile se jednotlivé pluky 
rozešly, vstoupily znovu v platnost jako jediný zákon zastaralé 
reglementy Jejího Veličenstva, a organizační zkušenosti polního 
tažení přišly úplně nazmar. 

Takový je onen proslavený systém, na němž „železný vévoda" 
lpěl s železnou tvrdošíjností a který musel být nejlepší už proto, že 
s ním porazil Napoleonovy generály na Pyrenejském poloostrově. 
Když se britský voják vleče ve svém koženém krunýři s 60 až 70 
librami na zádech bulharskými stepmi, často ještě sužován malárií, 
že se sotva plouží, špatně zásobován vinou nedbalých a neschopných 
intendančních důstojníků, jistě s pýchou vzpomíná na svého „že
lezného vévodu", který mu připravil všechna tato dobrodiní. 

Neblahé důsledky, které samy sebou vyplývají z vévodovy 

zkostnatělé rutiny, ještě zhoršuje oligarchický ráz anglické státní 
správy, v níž jsou nejdůležitější úřady svěřovány lidem, jejichž 
podporu v parlamentě snad nezbytně potřebuje klika kariéristů, 
jež je právě u moci, ale kteří naprosto postrádají nejzákladnější od
borné znalosti a schopnosti. Vezměme například pana Bernala 
Osborna, který je jako sekretář zbrojní správy [Clerk ofOrdnance] 
členem koaliční vlády. Jmenování pana Bernala Osborna bylo 
ústupkem mayfairským radikálům140, které ·ve vládě zastupuje sir 

W. Molesworth, ,,skromný" vydavatel Hobbesova díla. Pan
Bernal Osborne

zobe vtip jak holub hrách 

a po komkoliv hází jím až strach. 
Toť kramář vtipu, vykládá své hračky, 

kde pouť a trh a posvícení, táčky ... *

* Shakespeare, Marná lásky snaha, 5. jednání, 2. scéna. (Pozn. red.) 
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Pan Berna1 Osborne sice hauzíruje s omšelými vtipy, ale sotva by 
asi rozeznal obyčejnou mušketu od Miniéovy pušky. Přesto je ovšem 
parlamentním sekretářem zbrojní správy Jejího Veličenstva. 

Vaši čtenáři si jistě ještě vzpomínají na to, že pan Osborne 
přednedávnem žádal parlament, aby �yly zb;ojní :sprá;ě p�voleny
prostředky na vlastní výre>bu všech pe�hovtmch zbr�m poza�ova
ných armádou a námořnictvem. Tvr�1�'-· ze v� �poJenych sta�ec�
dodávají státní zbrojovky zbraně lacmeJI, nez J� �ohouv;'Yrabet
soukromé závody, a že se v Anglii vyskytly v nekohka pnpadech 
vážné potíže, protože dodavatelé nedodali zbraně ve smluvní lhůtě. 

Hlasování ve sněmovně bylo však odloženo, protože pan Muntz 
podal návrh, aby byl ustanoven užší výbor, který by „vyšetřil nej:
levnější, nejrychlejší a nejlepší způsob �odávání s�ř�lnfch zbr�m
pro armádu Jejího Veličenstva". Nym byla uvereJne�a z�ra;� 
tohoto výboru, a k jakým závěrům došel? 2e sou�ronn ;ovarn�c1 

nedodali zbraně v dohodnutých lhůtách „pro malicherne puntič
kářský způsob kontrolování přebíraných výrobků požad�va�ý zbroJn� 
správou a proto, že je tu zvykem zadávat výrobu kazdé Jednotli:e 
z mnoha součástí ručnice jinému výrobci". Zpráva dále konstatuje, 
že „zbrojní správa. má asi sotva ponětí o -.. tom, �-a� -�e vyr,áběj�
pušky v Americe, i o tom, v jakém r�zsahu s� ť�l J:J1ch vyrob:
používá strojů, a její úředníci zřejmě mkdy nevideh strelné zbrane 
vyrobené ve státních zbrojovkách oné země". 

Konečně se ze zprávy dovídáme, že „továrna, kterou vlada 
zamýšlí postavit, by nemohla dodat ani jednu ručnici dřív než za 
osmnáct měsíců". 

Tyto úryvky z parlamentní zprávy snad dostatečně charakte-
rizují odborné znalosti, které projevuje v koaliční vládě pan Osbor
ne, její vlastní sekretář zbrojní správy. Ex ungue leonem.* 

Napsal B. Engels 24. května 1854 
Otištěno v „New-York Daily Tribune", 
čís. 4102 z 10. lervna 1854 

Podpis: Karel Marx 

* Podle drápů se pozná lev. (Pozn. red.)
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*SMLOUVA ME Z I RA KOUSKEM

A PRUSKEM. -

PARLAMENTNI DEBATY 29. KVĚTNA 

Londýn, v úterý 30. května 1854 

„Times" se velice rozčilují nad tím, že britský generál vydal 
rozkaz zakazující jejich „vlastnímu zpravodaji" doprovázet brit.;. 
skou armádu. Kdyby tato válka byla válkou bona fide*, bylo by 
nesmyslné protestovat proti takovému opatření; vždyť už vévoda 
z Wellingtonu si ve svých depeších neustále stěžoval na to, že Na
poleon může svým generálům ve Španělsku posílat zprávy o jeho 
z
_
amýšlených pohybech a dispozicích, které čerpá z anglického 

tisku. Za daných okolností může ovšem být účelem tohoto rozkazu 
jedině to, aby anglická veřejnost nebyla informována o zrádných 
úmyslech britských expedičních sil; jeho důstojným doplňkem je 
dekret, který si právě vynutili na sultánovi hrdinové 2. prosince 

a který byl přečten ve všech mešitách, dekret zakazující Turkům 
. veške

_
ré politické debaty. Vskutku také, proč by na tom měli být 

Turci v tomto ohledu lépe než sama anglická veřejnost? 
Na včerejší schůzi Dolní sněmovny se pan Blackett dotázal 

lorda J. Russella, zda Velká Británie posledním vídeňským proto
kolem 141 uznala či sankcionovala první · článek smlouvy mezi 

Rakouskem a Pruskem z 20. dubna 1854, kterým si smluvní moc
nosti 

„vzájemně zaručují své německé i mimoněmecké državy, takže jakýkoli 
útok na území jedné z nich, ať jej podnikne kdokoli, bude považován za ne
přátelský útok na území druhé mocnosti". 

Lord John Russell odpověděl, že „protokol neobsahuje žádné 
výslovné uznání či sankci tohoto prvního článku smiouvy mezi Ra-

• - vážně míněnou. ( Pozn. red.)
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kouskem a Pruskem". Ať už výslovné nebo ne, ve včerejším fran
couzském „Moniteuru" se můžeme dočíst, že 

,,poslední vídeňský protokol spojuje anglo-francouzskou dohodu o sou
časné válce s rakousko-pruskou smlouvou pro případ války", 

tj. spojuje nynější anglo-francouzskou válku proti Rusku s případ
nou rakousko-pruskou válkou po boku Ruska, a to je v každém 
případě záruka, kterou západní mocnosti dávají Prusku a Rakousku 
pokud jde o nerušené držení Poznaňska, Haliče, Uher a Itálie. 
Lord John Russell dále přiznává, že se v tomto protokolu 

,,projevuje tendence utvrdit a zachovat zásady vytyčené vídeňskými proto
koly, totiž celistvost turecké říše a vyklizení podunajských knížectví ruskými 
vojsky". 

Fakticky to znamená nový závazek zachovávat status quo ante 

bellum. Západní mocnosti nemohou předstírat, že by tímto proto
kolem získaly nějakou výhodu oproti Rusku; neboť v prusko-ra
kouské smlouvě se výslovně stanoví: 

„Podnětem k útočné nebo obranné akci ze strany obou smluvních mocností 
by bylo za prvé přivtělení podunajských .knížectví k Rusku a za druhé útok 
Rusi'\ na Balkán nebo jejich přechod přes Balkán." 

Obě tyto podmínky si zřejmě nadiktovalo Rusko. Od samého 
počátku prohlašovalo, že nemíní knížectví přivtělit k svému území, 
nýbrž držet je jako „materiální záruku", že budou uspokojeny jeho 

_ požadavky. Přechod přes Balkán, a mít přitom před �ebou osmde
sátitisícovou francouzskou armádu - takový záměr v ruských plá
nech polního tažení nikdy neexistoval; jediným cílem Rusů je za
jistit si některé pevnosti na pravém břehu Dunaje jako předmostí 
pro svou armádu, aby mohli kdykoli vpadnout do Bulharska. Po
znamenáváme mimochodem, že „Times", zmiňujíce se o tomto 
novém protokolu, kojí se nadějí, že se západním mocnostem alespoň 
podařilo získat na svou stranu Rakousko, protože o Prusku je prý 
,,všeobecně známo", že je nyní ovládáno „ruskými agenty"; 
,,Morning Chronicle" pak pochybuje i o upřímnosti Rakouska. 
Velký Napoleon by byl.přinutil Rakousko a Prusko k otevřenému 
spojenectví s Ruskem; malý Napoleon dovoluje Rusku, aby mu 
vnutilo takové spojenectví s německými mocnostmi, které vzdaluje 
jeho armádu co. nejdále od její operační základny. 
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Na dotaz pana Milnese lord John Russell prohlásil, že 
"::ancie vysl�la,vo���o v síle asi 6000 mužů s příkazem obsadit Peiraieus.Rovněz Jeden anglicky pes1 pluk, který asi před týdnem op til An l .. · č k obsazení Peiraieu." us g u, Je ur en
Př!činou t�hoto o�atře�í je !'rý spiknutí řecké vlády s Ruskem.':1e Vojska maJI obsadit Ateny Jen za určitých okolností. V dnešnich francouzských novinách čteme že ' " 

'.'�ál Oto přijal ultimátum a slíbil, že povolá zpět Mavrokordatovu vládu upus�-h se o� okupace. ':: o?ačném případě je rozhodnut přenést sídlo vlád;do vmtrozerm a tam soustred1t své vojsko." 
• 

v 

Že tato druhá možnost nezůstane jen prázdným slovem, jevidet z dalšího prohlášení lorda J. Russella: 
,,Jestliže se řecký král postaví proti pokusům svého li

.du po ··t · 
ál , . rusi povmnostine�tr m mocnosti, n�lezne u vojsk, která tam byla vyslána, ochranu a zároveňv m�� bude mít prostr:de�, jak donutit svůj lid, aby tyto povinnosti respektoval. Jesthze se ��op�k ukáze, ze protesty, které jsme dostali od řecké vlády, nejsou míněny upnmne, budou tato vojska patrně užitečná jinak."
Či�: A�, dělá řecká vláda co dělá, �ecko bude okupováno.„T1mes poněkud rozmrzele poznamenávají, že „francouzská vojska nyní tvoří většinu posádek v Římě Até á h Ca řih dě t· h · ětš' h ' n c a -ra , rec neJV 1c městech starověkého světa".

• Starý Napoleon míval ve zvyku obsazovat hlavní města novo�eké�o světa. �alý Napoleon, kterému stačí teatrální zdánívelikost�,, rozptyluje své armády po bezvýznamných zemích a vhánívelkou cast armády do culs de sac*. Odvolání návrhu zákona o zamezení podplácení vor v· Č •v, v , h lCU na v ereJS1 vecerm se ůzi sněmovny bylo příležitostí k nesmír v '. b é k' , ne za avn �u u� am mezi maličkým Johnnym,- Disraelim a Brightem.Pan D1sraeh poznamenal : 
,,Vláda předložila během tohoto zasedání sedm závažny' ch návrhů 'k • Při hl ' , ť h • h za onu.• asov�m o re':. z tec to sedmi návrhů byla poražena, tři návrhy byly sta-ze�y z poradu _a pn sedmém utrpěla vláda povážlivou, byť dílčí porážku. Por�zen� byla při, hlasování o návrhu na zásadní změnu zákona o nuceném pře�idlovaní c��dych, návrhu zákona o školství ve Skotsku a návrhu zákona na uplnou rev1z1 systému parlamentních přísah. Stáhla z pořadu i tento návrh

* - do slepých uliček, do bezvýchodné _situace. (Pozn. red.)
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zákona o zamezování ·podplácení voličů; stáhla z pořadu velice důležitý návrh
zákona o základních změnách ve státní službě a stáhla návrh na reformu parla
mentu. Zákon o reformě oxfordské university vyjde z této sněmovny ve velmi
zkomolené podobě."

Nebyly-li vyhlídky na to, že se tato opatření uskuteční, neměla 
je vlád� vůbec předkládat ... Říkalo se, že nynější vláda sice nemá 
žádné zásady, ale že jsou v ní „všechny talenty", pak by se ovšem 
bylo dalo očekávat, že obětuje-li každý ministr své osobní přesvěd
čení, bude mít z tohoto hrdinství aspoň nějaký užitek veřejnost. 

Rozhorlení lorda Johna nepřidalo jeho odpovědi nijak na 
přesvědčivosti. Velebil přednosti zamítnutých i stažených návrhů. 
Ať už je tomu jakkoli, dodal, sněmovna se nestaví na stranu pana 
Disraeliho a jeho přátel. Pan Disraeli obvinil vládu z lehkověrnosti 
nebo nadržování při provádění zahraniční politiky, ale nikdy neměl 
odvahu dotázat se sněmovny, jaké je v této otázce její mínění. Tvářil 
se, jako by nechtěl rušit vládu v jejích válečných přípravách; ale 

přesto předložil návrh, který měl vládu zbavit prostředků na vedení 
této války. Tento návrh byl poražen většinou více než sto hlasů. 
Pokud jde o zákon o právech židů, za jejichž emancipaci se Disraeli 
naoko přimlouvá, jednou toto opatření podporoval a podruhé se 

stavěl proti němu podle toho, jak se mu to právě hodilo. 
Touto odpovědí vyprovokoval nešťastný vůdce Dolní sněmovny 

nový útok svého odpůrce, a to ještě mnohem prudší, než byl první. 
,,Urozený lord," pravil pan Disraeli, ,,se zřejmě domnívá, že mě překva 

puje, že se nevzdal svého úřadu. Naopak, byl bych nesmírně překvapen, kdyby
to učinil. (Hlasitý smích.) Bude třeba ještě daleko víc porážek, pokud možná 

ještě víc ponižujících, ještě úplnějších, než se bude urozený lord cítit nucen pod
niknout tento krok. (Potlesk.) Znám urozeného lorda příliš dobře. Zaujímal
jsem velmi dlouho místo v řadách opozice, když on byl u moci. Viděl jsem ho
až příliš často v podobné situaci. Zažil jsem mnohokrát, jak utrpěl naprosto
zdrcující porážku, a přesto se držel úřadu s vlastenectvím a vytrvalostí vzbuzující
bezmezný obdiv. (Potlesk a siních.) Pokud jde o válku, vláda oznámila parla�
mentu, že mu předloží všechny dokumenty týkající se této věci, ale ve skuteč
nosti zatím nejzávažnější část dokumentů zatajila a celá naše země by byla 

zůstala v naprosté nevědomosti o tom, co se děje, nebýt odhalení v ,Journal
de Saint-Pétersbourg'. Po těchto odhaleních musel on, Disraeli, změnit své
mínění jen potud, že mohl zanechat všech dohadů a přímo prohlásit, že se
vláda provinila buď vědomým nadržováním, nebo lehkověrností.Je přesvědčen,
že v dohledné době to bude Inínění celé země."
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Potom se pan Disraeli jal hájit vládu lorda Derbyho a doka
zovat, že tehdy byla opozice lorda Johna proti němu „bu řičská". Lord John přinesl. velké oběti: 

,,Rozešel se se svými celoživotními druhy, kteří mu byli po celý život věrni, 
aby přivinul na svá ňadra staré nepřátele, ·kteří po celý život popírali jeho schop
nosti a veřejně ho očerňovali. Vzdal se důvěry - abych tak řekl téměř rozbil 
pnu historickou stranu, jejíž důvěra měla být pro muže, jako je urozený lord, 
_neméně drahá než přízeň jeho vladařky. (Potlesk.) A proč to udělal? Protože byl 
oddán velkým zásadám a byl rozhodnut provést velká opatření. Nyní však vše
chna jeho opatření ztroskotala, a on zůstává v úřadě dál. Pokudjde o jeho po
stup v židovské otázce, pan Disraeli naprosto rozhodně a kategoricky protestuje 
proti tvrzení urozeného lorda." 

Nato nezbý valo lordu Johnu Ru ssellovi nic jiného než vymluvit se ria své „nezdary" a ·vylíčit další trvání koalice jako nu tné zlo.Pan Bright vyslovil názor, že 

,,urozený lord vyšel z rozpravy s jistou úhonou. Složení vlády bylo takové, 
že od první chvíle její existence bylo jasné, že nemůže jednat ve prospěch země. 
Připomněl výrok jednoho duchaplného gentlemana v této sněmovně a velkého 
přítele urozeného lorda a vlády, který prohlásil, že kabinet by dosáhl velko
lepých výsledků, jen kdyby se nemusel zabývat politikou. To byl zřejmě asi kurs, 
který vláda sledovala. Ve všech otázkách kromě svobodného obchodu se vláda 
ukázala naprosto neschopná radit sněmovně, vést ji nebo ji kontrolovat. Je 
zřejmé, že urozený lord, který je ze zdvořilosti nazýván vůdcem sněmovny, 
sněmovnu neve;:de a sněmovna nejde za urozeným _lordem a že návrhy vlády 
jsou zcela bez okolků zamítány. Vy jste nás zavlekli do války a vy nás z ní musíte 
vyvést. Nejsme ochotni převzít odpovědnost. To je situace, do které nás zahnala 
vláda. Tím, že podrývá a narušuje turecké státní zřízení, �arušuje a podrývá 
dó jisté míry i parlamentní systém této země." 

Můžeme se zeptat, k čemu tu tento systém je . Vnitropolitické otázky se nesmějí rozviřovat, protože země vede válku . Protože

země vede válku , nesmí se diskutovat o válce. Proč potom zůstává padament ? Starý Cobbett prozradil toto tajemství: jako pojistnýventil pro zjitřelé vášně země. 

Napsal K. Marx 30. května 1851:
Otištěno v „New-York Daily Tribune",
čís. ,JI 03 z 12_. června 1854
Podpis: Kar el  Marx

Podle text!{ novin
Přeloženo z angličtiny

K. MARX

*Vy T V O Ř E N I z V L Á š T N I H O

MIN I ST E R ST V A V Á L K y V A N G L I 1.

VÁLEČNÉ UDÁLOSTI NA DUNAJI.

HOSPODÁŘSKÁ SITUACE

Londýn, v pátek 2. června 1854

v b d tvořeno zvláštní ministerstvo 

Bylo již rozhodnuto, ze u e vy brán na toto ministerské
války, a teď je ve�á otáz;a, ��e:ýb��:

u
i ve své osobě spojoval jak

místo. Vévoda z ewcas �· k fi kci ministra války' u ž dávno 

funkci ministra pro kolome, ta ��t se kteréhokoli z těchto dvou 

dal najevo naprosto� neocli�
hotu

t 
;z �istu Morning Chronicle"' je , k d se da sou t z onu " . • . mist, a po u 

v v le ministerstva války stůJ co stuJ. 
zřejmě odhodlán udrzet vse, vd

ce 
v 

.í J·menování lorda Paliner:-
D ·v , T1·mes" už potret1 oporu CUJ 

nesni „ 
stona. · • . . , , 

místě v čele ministerstva. 
Lord Palmerston by byl zreJme v1.c na. sv�m 

takr' íka;íc odvěkému nepfí teli," . é 'l této zeme proti svemu • " 
války kde by vedl ozbroJen s1 y . . . b ními zastupitelstvy a kana-
Rusk:, než když ztrácí čas věčnými tahamcem1 s o ec 

lizačními komisemi." Vč T
• 

" 

vv do oru ču je lorda Palmerstona. ereJ i 
,,�a1lyHNe��«1:�;�:esl �dhalení zákulisí těchto intrik:' pera 

„Mormng era ' v to do adne jakkoli, jsou tyto presuny
pana Ur�u harta. At u z . 'lk ,f důležitější než všechny vojenské
na Downmg Street pro „va u . lť r v· Sku tan demonstrac� � v�a ipo 1 �

1 ;t: co se �eřejnosti naslibovalo, jen a�
Snad s1 Jeste �:P?mma. ' řibudou do Cařihradu , pak pry 

prý velitelé expeclicmch voJ sk P . k' patření Maršál Saint-d d ·k ta rychlá a energie a o bu dou ihne po m nu k d ili 18 května do 

Arnaud, lord Raglan a tu recký seras er oraz . 
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Varny, kde se měla 20. května konat válečná porada s Ornerem 
pašou a admirály. �čera došla do Londýna telegrafická zpráva,
podle kte�é „na válecné poradě ve Varně bylo usneseno, že spoje
necká VOJska postoupí z Gallipoli do Drinopolu". Zároveň vyšel 

v „Times" úvodník, v němž se píše o konferenci ve Varně a sděluje 
Sť plán tažení, jak byl dohodnut. 

,,Tato konference," píší „Times", ,,se zřejmě konala v téže době, kdy Ru
sové pod velením knížete Paskeviče podnikali zběsilé útoky na pevnost Silistru 
a proto měli nejvyšší důstojníci spojenecké armády nejlepší možnost dohodno ; 
se o opatřeních, jež by se měla podniknout na pomoc této pevnosti." 

u 

. A proto dali svým voj�k�m rozkaz přesunout se z Gallipoli do 
Drmopolu - na pomoc S1listre; a proto dospěli k tomuto hrdinskému 
rozhodnutí: 

„Nebylo by účelné vystavovat tureckou armádu riziku velké akce jen 
proto, aby byl odražen útok Rusů na pevnosti chránící pravý břeh Dunaje ... 
p:á�ě tak by nebylo účelné vrhnout značnější část spojeneckých armád na po
brezí, neboť by tam došlo okamžitě ke srážce s ruskými předsunutými hlídkami." 

Jinak řečeno - spojenečtí generálové se rozhodli že nebudou 
nic podnikat proti energickým pokusům Rusů dobý; pevnosti na 

pravém _břehu Dunaje. ,,Times" přiznávají, že takový operační 
plán „asi zklame veřejnost, jež je pochopitelně netrpělivá"· ale na 

dru�é. straně list dokazuje, že „tyto opevněné body jsou ve
,
skuteč

nostl Jen turecká vnější opevnění a nepředstavují hlavní turecké 
síly". Předtím nám „Times" tvrdily, že turecká vnější opevnění jsou 
Mol�avsko a , Valašs�o a že Turci mnoho neztratí, když je vydají
Rusum. Nym se dov1dáme, že Turecko může stejně klidně přene
chat Rusům i Bulharsko. 

':�alká�, to je sk�teč
1:� �ašta osma nské říše a Rusové nic nezískají, zmocní-li

se s. �ezkými ztrátami vneJŠl opevněné linie, když budou při dalším postupu 
narazet na ��ále nové, nesrovnatelně větší překážky. Čím dál budou postupovat 
v tomto kra Ji na s;ver od Ba!k�nu, tím bude jejich postavení horší ... Pronikající 
armfda se ':;čerpa na opevnenych bodech u Dunaje a ve srážkách s rozptýlenými 
odd1ly nepntele, kdežto turecké síly hájící hlavní postavení zůstanou poměrně 
svěží a nedotčené." 

Není pochyby, že dokáží-li se masožraví spojenci* vyhnout 
. * - V originále „beef-eating allies" - narážka na ironickou přezdívku 

�d'�J1cké královské gardy - ,, beef-eaters", doslova: ,,pojídači hovězího". (Pozn.
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srážce, zůstanou jejich síly úplně svěží. Ale co když Rusové nebudou 
v krajině na sever od Balkánu postupovat dál a spokojí se obsazením 

pevností - klíčů k Bulharsku - a podunajských knížectví? Kdo je 
donutí, aby odtud odešli? 

„Za linií Balkánu se evropská armáda připravuje, aby ve vhodné chvíli 
nezadržitelně vyrazila k útoku, a závěrečné měsíce tažení musí přinést zničení 
nepřítele." 

Tento nezadržitelný útok bude samozřejmě velmi usnadněn 

tím, že Rusové budou mít v rukou dunajské pevnosti, a co nedokáží 
spojenecké armády, to hravě dokončí nepříznivá roční doba •

„Moniteur" sice oznamuje, že Orner paša se chystá přijít na 
pomoc Silistře, ale „Mornig Chronicle", nespokojen s právě citova
ným článkem „Timesů", poznamenává: 

,,Autor tohoto plánu zřejmě doufá, že rakouská diplomacie mezitím při
měje cara, aby odvolal svá vojska a spokojil se tím, že získal celou řadu úspěchů, 
aniž se mu někdo stavěl na odpor ; na druhé straně se asi počítá s tím, že v pří
padě dalšího postupu Rusů na Balkáně by se uplatnila ona vzdálená alternativa, 
na niž je pamatováno v rakousko-pruské smlouvě." 

Zprávy „Moniteuru", jak je známo, jsou ovšem vždycky upra
veny tak, aby nezkazily Pařížanům náladu; a způsob,jakým komen
tuje plán „Timesů" list „Chronicle",jen zvyšuje pravděpodobnost, 
že je to plán koalice. Tuto domněnku potvrzují i jiné prameny. 
Cařihradský dopisovatel „Chronicle" ve své zprávě z 18. května 

poznamenává: 
„Tažení na Dunaji bude asi sotva zahájen"o uprostřed léta, protože v tuto 

dobu by byly ztráty na lidech následkem zimnice a jiných nemocí daleko větší 
než kdy jindy." 

Ostatně vládní „Globe"143 ve svém včerejším večerním vydání 
přináší článek napsaný v úplně stejném duchu jako článek v „Ti
mes". Píše předně, že v této chvíli je v Turecku „pouze" 45 000 
spojeneckých vojáků - 29 000 Francouzů a 16 000 Angličanů; 
přitom v jiném článku tento list uvádí, že Rusové mají u Silistry 
pouze 90 000 vojáků, kdežto turecká pravidelná armáda v poli 
čítá na 104 000 mužů. Ale podle listu „Globe" není tato masa téměř 
150 000 tureckých, francouzských a anglických vojáků s to zabránit 
90 000 Rusů, aby dobyli bulharské pevnosti, a to ani nemluvíme 
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o podpoře, kterou by jim mohly poskytnout tři mocné flotily.
„Globe" považuje za úplně zbytečné, aby Turci nebo spojenci
bojovali proti Rusům, protože prý „proti nim bojuje čas". Když 
vykládá plán kampaně, který upekli spojenečtí velitelé, jde ještě
o krok dál než „Times", neboť píše:

,,Ať už bude osud dunajských pevností jakýkoli, je nutné shromáždit pa
třičné síly, aby byl vetřelec zbaven naděje na další postup a aby byl ztrestán 
jeho troufalý výpad." 

Zde máme jasný důkaz, že Anglie a Francie v posledním 
vídeňském protokolu přistoupily k rakousko-pruské smlouvě. Du
najské pevnosti a Bulharsko mají být postoupeny Rusku; důvodem 
k válce by byl pouze další postup. 

Když nejprve vpadlo do Moldavska 15 000 Rusů a když pře
kročili Prut, dostávalo Turecko rady, aby zachovalo klid, protože 
prý stejně nebude moci zabránit takové ohromné síle 15 000 mužů, 
aby obsadili i Valašsko. Nato Rusové Valašsko obsadili. Když Porta 
vypověděla válku, nezabájila proti Rusům žádné operace, protože 
byla zima. Když přišlo jaro, dostal Ůmer paša rozkaz, aby se zdržel 
všech ofenzívních akcí, poněvadž se dosud nedostavila spojenecká 
vojska. Když se dostavila, nedá se nic dělat, protože teď je léto, 
a léto je nezdravá roční doba. A až přijde podzim, pak zase bude 
,,příliš pozdě na to, zahajovat tažení". Tento postup nazývají 
,,Times" kombinací strategie a taktiky; podle nich je zřejmě kvinte
sencí taktiky obětóvat armádu, jen když se zachovají „svěží" zá
lohy. Všimněte si zároveň, že po celou tu dobu, co se přímo před 
nosem a před očima opozičního tisku a celé britské veřejnosti pro
vádějí ,tyhle kejkle, předhánějí se „Morning Advertiser" a „Times" 
ve zlostných útocích na adresu Pruska, Dánska a Švédska, protože 
se „nepřipojily" k západním mocnostem! Yšechny menší dvory 
�ají dobré důvody, aby se přikláněly spíš na stranu Ruska, jak je 
zřejmé například z tónu dánských vládních novin. Tak kodaňský 
dopisovatel listu „Morning Chronicle" píše: 

„Hrozba, kterou vládní strana nutí národní stranu k tomu, aby byla

zticha 1a držela se v pozadí, spočívá v tom, že Anglie se vůči Dánsku chovala 
vždycky věrolomně, a kdyby se Dánsko nyní spojilo se západními mocnost�i, 
100 000 Prusů, možná i společně s armádním sborem Rakušanů, by zpustošilo 
Jutsko až po Eitler a obsadilo celé území Dánska." 
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Koaliční vláda mohla čekat, a také určitě čekala, že si za deli
kátní služby - diplomatické, vojenské i jiné - které prokazovala 
„spravedlivé věci" Ruska, vyslouží aspoň určitou delikátní vděčnost 
samovládcovu. Ale místo toho od něho dostává tolik kopanců, že je 
to víc, než se dá omluvit a pochopit. Pro ilustraci toho, jak se pro
jevuje svrchované pohrdání ruského dvora vůči jeho údajným pro
tivníkům, uvedu překlad bajky jednoho anonymního ruského Tyr
taia, kterou nedávno otiskla „Nordische Biene". Dětinskou pro
stotu jejího jazyka i kompozice je nutno připsat na vrub polo bar
barským myslím, k nimž se básník obrací, právě tak jako ironicky 
zdvořilý tón kritiky, jíž podrobil poslední oděskou zprávu admirála 
Hamelina „Journal de Saint-Pétersbourg", je nutno vysvětlit tím, 
že byla určena evropským diplomatům. Bajka má název „Orel, 
buldok, kohout a zajíc". 

Královský orel, mohutný a silný, seděl na vrcholku skály a ze svého vzneše
ného trůnu obhlížel celý svět daleko za Baltem (weit hinter in Belt die ganze 
Welt); seděl tu klidně a pokojně, spokojen se skromným obědem a pohrdaje tím, 
že by sháněl potravu dole v údolí, protože kdykoli se mu něčeho zachce, může 
to mít. 

Buldok ho pozoroval se závistí a takto pravil kohoutovi: ,,Buď mým spo
jencem, spojíme se, ty ze msty, já ze závisti, a srazíme toho orla v prach." Ujed
náno vykonáno. I vydali se na pochod, a když se tak cestou radili, jak by orla 
nejlépe přemohli, kohout řekl: ,;Počkej! Pohleď jen na jeho pařáty, na jeho 
křídla - bůh buď milostiv tomu, kdo je zakusí na své kůži! Nejednou jsem slý
chal kletby a nářky svý�h předků na nešťastný osud, když vzpomínali, jak je 
tloukl svými křídly." - ,,Máš pravdu," řekl buldok, ,,ale my si vymyslíme l�st, 
jak na orla vyzrajeme. Zaženeme k němu zajíce a orel do něho zatne sv spáry. 
Mezitím ty upoutáš jeho pozornost tím, že budeš kokrhat a poskakovat, to ty 
přece výborně dovedeš, a budeš se tvářit, jako by ses s ním chtěl pustit do křížku. 
Když takto zaujmeme jeho pozornost a zaměstnáme jeho pařáty, pak se já na 
něho vrhnu zezadu, takže se nebude moci bránit, a vmžiku ho rozsápu na kusy 
svými ostrými tesáky." - Kohoutovi se plán zamlouval, i postavil se poblíž 
na stráž. - Buldok vběhne do lesa,. hlučným štěkáním vyplaší zajíce a žene ho 
k orlovi, který klidně vyčkává. Zajíc, hloupý a slepý, užuž vbíhá orlovi do spárů. 
Kohout věrný svému slibu vyběhne z úkrytu a žene se za zajícem. Ale běda! 
Orel se ani nepohne z místa, jen zamává křídly, a neuznávaje zajíce ani za 
hodného své pozornosti, odhání ho hned jednou, hned druhou perutí, pak se 
jen dotkne kohouta, a ten se už ani nepohne ani nezakokrhá. - Je známo, jak 
rychle zajíc utíká. Hleďte, jak peláší jako smyslů zbavený, vrhá se do mok a tam 
se utopí. Orel viděl tlustého buldoka, jak zpovzdálí strojil léčku - neboť co ujde 
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orlímu zraku? Objevil hrdinu schovaného za křovím. Rozepne svá široká a mo

hutná křídla a majestátně se vznese. Buldok štěká a prchá chvatnými skoky. Ale 

marně, je pozdě. Orel se na něj vrhá, zatíná spáry do zrádcova hřbetu a už leží 

buldok rozsápán na kusy. 

Protože vyhlídky na příští úrodu jsou příznivé a zatím se ne
nakupuje na spekulaci, ceny obilí v tomto týdnu mírně poklesly. 
Ovšem nevyhnutelně se projeví opačná tendence, protože „všechno, 
co se v tomto směru dá zjistit, nasvědčuje tomu, že zásoby farmářů 
jsou mnohem menší, než obvykle bývají v tuto roční dobu". 
(,,Mark-Lane Express".) Zprávy z Gdaňska, Štětína, Rostocku atd. 
se shodují v tom, že nynější zásoby jsou velmi malé, že okolní rol
níci nemají už co dodávat nebo jen nepatrně a že pomoc z. těchto 
krajů se dá očekávat jen za velmi vysoké ceny. Francouzští pěstitelé 
zřejmě nijak nezvýšili dodávky a obilí dodávané na domácí trh prý 
sotva stačí krýt poptávku spotřebitelů. 

Ze soukromých pramenů jsem se také dověděl, že zprávy 

„Times" o obchodní situaci v průmyslových obvodech kolem 

Manchesteru jsou většinou zkreslené a že obchody všude, až na 
Birmingham, váznou. ,,Manchester Guardian "1« to potvrzuje a do
dává, že vrátí-li se tolik stávkujících dělníků do práce, projeví se 

to podle všeho poklesem cen. 
Pokud jde o opatření, o němž na pondělní schůzi Dolní sně

movny referoval sir J. Graham, tj. že Anglie nebude blokovat 
archangelský přístav, ,,Morning Herald" je hodnotí těmito lako
nickými slovy: ,,V Archangelsku stojí dům, který patří kancléři 
pokladu." 

Napsal K. Marx 2. června 1854 
Otištěno v „New-York Daily Tribune", 
čís. 4105 ze 14. června 1854 
Podpis: Kare l M arx 
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ANGLICKÉ V OJE NS K É SPRÁVY. 

RAKOUSKÉ VÝZVY. -

HOSPODÁŘSKÁ SITUACE V ANGLII.

SAINT-ARNAUD 

Londýn, v pátek 9. června 1854 

Řeč, kterou pronesl Kossuth v Sheffieldu, je nejvýznamnější 
ze všeho, co řekl za svého pobytu v Anglii. Přesto jí však lze ledacos 

vytknout. Tak jeho historické exkursy jsou často nesprávné. Na
příklad datovat úpadek Turecka od doby, kdy Sobieski přispěchal 
na pomoc rakouskému hlavnímu městu,145 to je tvrzení, pro které 
by se těžko shledávaly důkazy. Studie Hammerovy

146 nade všechnu 
pochybnost dokazují, že organizace turecké říše byla už tehdy ve 

stavu rozkladu a že osmanská sláva a síla rychle pohasínaly už ně� 
jaký čas před tímto obdobím. Stejně nesprávné je tvrzení, že se 

Napoleon vzdal myšlenky napadnout Rusko z moře ne proto, že 

neměl loďstvo a že mu nadvládu nad oceánem vyrvali z rukou 
Britové, ale z nějakých jiných důvodů. Vyhrožovat Anglii, že kdyby 
uzavřela spojenectví s Rakouskem, Uhry by se spojily s Ruskem, 
to byla velká nepředloženost. Především se tím dává do rukou zbraň 
:vládním novinám, a „ Times" toho také hned plně využily a „ usvěd
čily" všechny revolucionáře, že jsou agenty Ruska. Za druhé to 
znělo prapodivně z úst muže, jehož vláda už roku 1849 nabídla 

uherskou korunu ruskému careviči. A konečně by Kossuth těžko 
popřel, že kdyby se tato jeho hrozba někdy uskutečnila - ať už 
z jeho iniciativy či z iniciativy někoho jiného - byla by maďarská 
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národnost odsouzena k zániku, protože většina obyvatelstva Uher
jsou Slované. Rovněž byla chyba dělat z války proti Rusku válku
svobody proti despotismu. Nejen proto, že kdyby tomu tak bylo,
byl by představitelem této svobody takový Bonaparte, ale kromě
toho je přece otevřeně doznávaným cílem této války zachování
rovnováhy sil a vídeňských smluv - právě těch smluv, které berou
národům všechnu svobodu a nezávislost.

Ostřejší řeč než obvykle měl i pan Urquhart v Birminghamu
a znovu v ní obvinil koaliční vládu ze zrady.Jenže vzhledem k tomu,
že se pan Urquhart zásadně rozchází s jedinou stranou, která je
schopna odstranit prohnilou parlamentní základnu, o niž se opírá
koaliční vláda oligarchie, všechny jeho řeči jsou jen mluvením
do větru.

Lord John Russell oznámil včera večer v Dolní sněmovně vy
tvoř'ení zvláštního ministerstva války; v tomto ministerstvu ovšem
nemají být sloučeny všechny různé odbory, které dosud tvořily
vojenskou správu, nýbrž nové ministerstvo má nad nimi mít jen 

nominální vrchní dohled. Jediná výhoda plynoucí z této změny je
vytvoření nového ministerského křesla. Co se týče jeho obsazení,
pfinesl včerejší „Morning Post" zprávu, že frakce peelovců147 v ka
binetu prosadila svou a že se novým ministrem války stane vévoda 

z Newcastlu, kdežto lordu Johnu Russellovi budou nabídnuty ko
lonie. Včerejší večerní „Globe" potvrdil tuto zprávu a dodal, že 

ježto lord John asi odmítne, bude ministrem pro .kolonie jmenován 

sir George Grey. Ačkoli peelovské noviny se stále tváří, jako by
nevěděly, jak dopadlo konečné rozhodnutí, dnešní palmerstonov
ské noviny oznamují jako fakt, že byli jmenováni vévoda z New
castlu a sir George Grey.

„Morning Post" poznamenává k rakouským „kategorickým
výzvám":

,,Máme důvod se domnívat, že Rusko nepřejde rakouské výzvy mlčením,
ani je nezamítne, a nepřekvapí nás, dovíme-li se v dohledné době, že Rusko
je ochotno pr-ijmout rakouský návrh na úplné vyklizení tureckého . území pod
tou podmínkou, že Rakousko sjedná příměří s vyhlídkou na vyjednávání,"

Dnešní „Morning Chronicle" rovněž připouští, že „tyto vý
zvy by mohly mít nesmírný význam". Ale zároveň dodává, že výzvy 
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není třeba brát jako ultimátum, že jsou stylizovány v obvyklém 

zdvořilém tónu a roztržka by přicházela v úvahu jen v případě,
že by Rusko vý;vy úplně ignorovalo. Kdyby Rusko dalo vyhýbavo�
odpověď nebo učinilo jen částečné ústupky, následovaly by dalši
návrhy a nová vyjednávání.

Předpokládejme na chvíli, že domněnka listu „Post" je sp:ávn�
a že by se uskutečnila ; je zřejmé, že pak by úsluha prokazana
Rakouskem zajistila jen další příměří výhodné pro Rusko.Je docela 

pravděpodobné, že se něco podobného zamýšl?lo za předpo�ad�,
že mezitím padne Silistra, a tak bude zachovana „carova dustoJ
nost a čest". Ale celý tento plán se zhroutí, jestliže se Silistra bude
držet a chrabrost Turků nakonec donutí spojenecké armády, aby
přes všechnu nechuť spojeneckých velitelů a vlád zahájily vojenské
akce. . , ·

Jestliže může něco trochu zpest�it, jednotvárnou_ podíva�ou
na neustálé hrubé chyby a nedopatřem teto války, pak Je to smesná
nejistota anglického tisku a veřejnosti o ceně a reálnosti spojenectví 

mezi západními a německými mocnostmi. Sotva Rakousko vy
rukovalo k všeobecnému uspokojení s „kategorickými výzvami",
už jsou zase všichni znepokojeni zprávo� o ,�chůze; :a�ouské�o 

a pruského monarchy, která podle slov „T1mes „nevestl zapadmm 

mocnostem nic dobrého".
Ministerstvo obchodu uveřejnilo přehledy za poslední měsíc.

Výsledky jsou méně příznivé než v předcházejících měsících. Pro
clená hodnota exportu klesla o 747 527 liber št. ve srovnání s týmž
měsícem roku 1853. Nejvíc bylo postiženo zboží závislé na man-:

chesterských t�zích, ale úbytek vykazuje i plátenictví, vlnařství 

a hedvábnictví..
V pravidelném měsíčním bulletinu birminghamské firmy

Sturge čteme, že pšenice dobře nevzklíčila, ani dobře nevzrostla ;
vysvětluje se to takto:

Pro vysoké ceny osiva bylo zaseto méně obilí na akr než jiná léta, a špatná 

kvali;� pšenice z loňské úrody zřejmě způsobila, že zaseté zrno nevzešlo tak, jako 

kdyby to bylo zrno z dobré sklizně."
,,Mark-Lane Express" k tomu poznamenává:
,,Tento závěr nám připadá velmi pravděpodobný a stojí jistě za povšim-
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nu�, proto!� z_ n.���ravého zrr:a může sotva vyrůst tak zdravé osení, jaké by 
v��slo za. p:1zmveJs1ch okolnosti. Růst nové úrody bude sledován se zvláštním
��Jmem, J�zto se vš:obecně p�izn�vá, �e zásoby nejen u nás, ale skoro ve všech 
castech sveta se v dusledku m1morád,ne slabé sklizně z roku 1853 velmi zte ·u 
V" b d b 

ne y . 
• �s-� cen � e v. udoucnu záviset především na počasí; dnešní cena pšenice je

pnhs vysoka, nez aby povzbuzovala ke spekulaci, a třebaže je víc než pravdě
po�ob1:1é, že dodávky z ciziny nebudou v příštích třech měsících zdaleka tak 
_h�t� Ja�o �osud, přesto_ nevyskytne-li se nic, co by zvýšilo obavy O výsledky 
pnšti skhzne, budou se t1, kdo mají staré zásoby, jich chtít samozřejmě zbavit 
kdež�o mly�áři a ostatnf zvolí asi vyčkávací taktiku ... Přitom se nesmí zapomí� 
nat, ze zeme vcelku trp1 nedostatkem pšenice." 

Půjdete-li v tyto dny londýnskými ulicemi narazíte určitě 
na shluk lidí před vlasteneckými obrazy předst:vujícími zajíma
vo� skupinu „tří zachránců civilizace", sultána, Bonaparta a Vik
tone. Abys�e

. �
ohli plně ocenit kvality osob, jimž byla nyní svěřena 

záchran.a -�1v1lizace, �dyž předtím „zachránili společnost", načrtnu 
portrét JeJ1ch generahssima, maršála Saint-Arnauda14s. 

. Slavné če�enc�vé dny1�9 vysvobodily Jacques Leroye (jak 
se Jmeno�al puvodne) neboli Jacques Achilla Leroye de Saint
Ar

3:1
aud ,(]ak se p,odpisuj_e nyní_) ze spárů věřitelů. Tehdy stál před

velice vaznou otazkou, Jak neJlépe využít toho, že se francouzská 
společnost n�hlým zhroucením starého režimu ocitla v úplném 
zmatku. Achille se nezúčastnil třídenní bitvy ani nemohl tvrdit
že se jí zúčastnil, protože bylo všeobecně zná�é, že v onu paměti�
hodnou dobu byl pečlivě zavřen pod zámkem v kobce Sainte
Pélagie. A tak si nemohl jako mnoho jiných tehdejších dobrodruhů
�sobovat �árok 3:1-a n�jakou odměnu pod falešnou záminkou, že je 
cervencovym boJovmkem. Naopak, úspěch buržoazního režimu se 

�,:zd�l nija� příznivý pro tohoto známého příslušníka spodiny pa
nzske �ohemy, který vždy slepě vyznával legitimismus a nikdy
�ená:ezel ke s?ole�nosti „Aide-toi"* (tuto neprozíravost napravil
tl

n_i-
, ze s: s:�l Jedm� z prvních členů Společnosti 10. prosince160),

am nehral zadnou úlohu ve velké „komedii patnácti let". Achille 
se, však pře�e jen něčemu naučil z umění improvizace od svého 
byvalého učitele pana E. de P. Dal se směle ohlásit na ministerstvu 
války a tvrdil, že je poddůstojník, který v době restaurace vystoupil

* Člověče, pomoz si. ( Pozn. red.)
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z armády z politických důvodů. Byl vyloučen z gardes du corps*,
vyhnán z korsické legie, nenastoupil k 51. pluk�, kdy� tento. pluk 
odcházel do kolonií, a to všechno dovedl hrave zmemt v dukazy
svého nezkrotného vlastenectví a perzekuce ze strany Bourbonů.
Jeho vojenský osobní list ho sice usvědčoval z� lži, ale ministerstvo 
války se tvářilo, jako by věřilo, že to všechno Je pravda. Odchodem
četných důstojníků, kteří odmítli složit přísahu Ludvíku Filipovi,
se uprázdnilo mnoho míst, která bylo třeba obsadit, a každé 
veřejné odpadlictví od legitimismu, ať už byly motivy této konverze 
jakékoli, se přijímalo jako cenná podpora uzurpátorovy vlády.
A tak byl Achille povolán k službě v 64. řadové� plu,ku, ale muse�
spolknout to pokoření, že byl prostě jen rehab1litovan v hodnosti
poddůstojníka, zatímco jiní, kteří vystoupili za restaurace ze služby,
byli hned povýšeni. 

. . čas a dřívější poddůstojnická hodnost nakonec Ach1llov1 do-
pomohly k hodnosti poručíka. Zároveň se mu naskytla příležitost 
uplatnit své speciální nadání k servilnímu odp�dlictví: :8-�k� 1�32 
byl jeho pluk ubytován v Parthenay, u�rostr�d _ le�1,n���t1�ke�,o 
povstání ve Vendée. Jeho staré styky s nekterym1 dnveJs1m1 pn
slušníky královské gardy soustředěnými kolem vév�dkyně �e �e�ry
mu umožnily spojovat vojenskou službu se sluzbou pohceJmho 
špicla - kombinace obdivuhodně vyhovující jeho géniu dozrálému 
v londýnských hernách a pařížských cafés borgnes**. Vévodkyně,
kterou panu Thiersovi prodal žid Deutz, byla zatčena v Nantes
a Achille byl pověřen úkolem doprovodit ji do Blaye, kde měl
působit pod velením generála Bugeauda jako jede� z j�j-�ch ž�lá�
níků. Ve snaze, aby nepropásl příležitost co neJokateJl pr0Jev1t 
horlivost pro zájmy dynastie, to přehnal a pohoršil dokonce i �a

.:matného Bugeauda tím, jaké nízké služby byl ochoten konat pohcn
a jak hrubě se k vévodkyni choval. Bugeaud ovšem neměl pravomoc 
propustit pobočníka, kterého policie pověřila :vl�š�ním úk�le�hlídat vévodkyni a který byl přímo podřízen pohceJmmu kom1san
panu Jolymu, podléhal tedy konec konců spíš ministerstvu vnitra
než války. Budoucí generalissimus anglo-francouzských branných

* - královské gardy. (Pozn. red.) 
** - pokoutních krčmách. (Pozn. red.)
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sil plnil funkci porodní báby, neboť byl zvláště pověřen konstatovat 
a dosvědčit vévodkynino těhotenství, což bylo odhalení, jež zasadilo 
stoupencům starého režimu smrtelnou ránu. V této souvislosti se 
také poprvé objevilo jméno pana de Saint-Arnaud v „Moniteuru", 
kde čteme v květnu 1853, že 

„pan Achille de Saint-Arnaud, čtyřiatřicetiletý, s trvalým bydlištěm v Paříži, ordonanční důstojník generála Bugeauda, byl vyzván, aby ve své úřední funkci podepsal listinu o narození dítěte, jež vévodkyně povila ve vězení 
IO. května 1833."

Dvorný Saint-Arnaud zůstal i nadále věrný své roli žalářníka 

a doprovázel vévodkyni i na palubě korvety, která ji dopravila do 
Palerma. 

Když se vrátil do Francie, stal se Achille terčem posměchu 
a obětním beránkem celého pluku, kde sloužil. Ostatní důstojníci 
ho nenáviděli, ani ho nezvali na své réúnions*, projevovali vůči 
němu tak neskrývaně krajní pohrdání, že ho to rozzuřovalo; celý 
pluk ho bojkotoval, a tak mu nezbývalo než se utéci do alžírské 
cizinecké legie, která se tehdy organizovala v Paříži pod vedením 
plukovníka Bedeaua. Tuto cizineckou legii by bylo možné výstižně 
charakterizovat jako Společnost 10. prosince evropských armád. 
Známí hrdlořezi, zkrachovalí dobrodruzi, zběhové ze všech končin, 
zkrátka a dobře odpad evropských armád, tvořili jádro tohoto 

elitního sboru, který byl právem nazýván refugium peccatorum**. 
Nikde se nemohl Achillův génius rozvinout tak příznivě jako právě 
v družném středu takovéhoto sboru, jehož oficiální poslání ho chrá
nilo před drápy policie, zatímco morální profil jeho příslušníků od
straňoval všechny zábrany, které jinak drží zpátky důstojníky pravi
delné armády. Přes svou obvyklou marnotratnost byl Achille tento
krát tak skoupý na důkazy vojenské odvahy ,a zdatnosti, že po celé 
další čtyři roky vegetoval na podřízeném místě poručíka I. praporu 
cizinecké legie, až byl 15. srpna 1837 znovu povýšen do hodnosti 
kapitána. Je smůla, že ve francouzské armádě je pokladna praporu 
svěřena pod dohled kapitánů, kteří odpovídají za výplatu žoldu 
mužstvu a za jeho zásobování. A pokladny, to bylo právě nejzrani-

* - schůzky, večírky. (Pozn. red.)
** - útočiště hříšníků. (Pozn. red.)
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telnější místo našeho �o�erního �chilla, 
�tt �

e s
:�i:' !: :;!�!� 

měsíců o jeho povýsem se u neho v po a ne ?, . . 

schodek� Když generální inspektor pan d� �ulhier�v o�Jev_il . 
tt� 

zpronevěru trval na potrestání našeho kapitana. Hlasem 

d
mi

;
s. e

: 
stvu b lo hotovo a mělo být právě odesláno, a pan , e am -

Arnau� by byl býval navždy ztracen, nebt: pl�kovmka , pan
:i 

Bedeaua, který pohnut zo��alstvím svého podnzeneho uchlacho 

rozlíceného generála Rulhiera. . dvv
Saint-Arnaud má zcela svérázný způsob, jak proJevov�t v :c

. Kd v byl v předvečer státmho pre-
nost za prokázané laskavosti. yz 

k t . . 'lk dal generála Bedeaua zat nou a

vratu ustanoven nnmstrem va y, 
do .. k'ho

'l Rulhiera vyškrtnout ze seznamu ustoJmc e 

j
s::: :..:��:r: mu zaslal následující dopis, kter1 nechal k�l�vat 

. 
. 

' . pvra' teli v Paříži a který uveřejnil v belgických novmach.
mezi svynn 

,,Roku 1837 gener�l R�hier�;d�!tto::���;a::i:: ����e i:r�;
n

J; Arnaud, ježto ho nech tel pnpr�:71 o. c . ál Rulhiera o čest zlomil jehoSaint-Arnaud, ježto. nemohl pnprav1t gener a ' 
kord." 

Napsal K. Marx 9. června 1854

Ot ištěno v „New-York Daily Tr ibune",

čls. 4114 z 24. června 1854

Pod pis: Karel Marx

Podle textu novin

Přeloženo z angličtiny
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OBLÉHÁNI SILISTR y

za top:ri;i����! vypln�ném vojenskými akcemi, které ani nestálotických, nýbrž' !'r��o�e ne�yly' podnikány ze strategických a takobl v , ST ip omat 1ckych a parlamentních důvodů je
voj:�;:; �::;m� útok na ni konečně událostí, která má skut:čný

v Tento útok ukazuje, že si Rusové stále udrž ., · · · . v · az dosud se museli T . . UJI imciativu a ze v,di , . urc 1, spojenecké armády a spojenecké flotil : ne:!��t:�nr;�::� �epřítel
k

. Spfloje?ecké. fl_�tily jsou instinktivnrS 1 vany rus ou oblou v JeJ 1m bezpečném u' kryt v evastopo u · bez p , h .1 v u ' . ozemmc s 1 ovsem nejsou s to tuto evno t 
r:::t

out, a �ak Jve ochro�uje a drží v šachu flotila, kteri se J"i� ::�ou, aru poctem lodi zdalek á I na kavkazském pobřeží, rovede
:::vyrov� . ev°:,�uace ťevnůstekbritských a francouzskýc� parníků [ravy č�s Ra pnm? _pred nosemláni udržet si in1ciati . ' u azu3e, ze usove Jsou odhodvelká věc. Je to důka

;u,)ak
h

dlouho v to jen půjde. A to je ve v álce velení. Udržuje to mort;::o}á�� uzv."' �oč�u a �va��ě voj�ka, či ve 

kromě porážky v rozhodné bitvě u ::tvv:::to

n��sJ?es�ch a ustupechmalou Wellingtonovu armádu ob. kl'č 
. 1nš1ciativ a stmelovala, · - 1 enou ve panělsk t · ' "!m1 vo3sky Francouzů a dělala z ní střed kolem v u

v 

s atISIV�o-vsechny události oné pětileté války. Moho� vás d 

ne�oz s: tocilymohou vás zatlačit, ale dokud jste s to dá t. 1 onuti�, k �stuťu,
aby on dával impuls vám mát d 

�a imťu s n�pnteh, nusto převahu, a co je ještě víc� vaši e n�, . mm stale v jI�té� smyslu 

i společně silnější než vojáci protiv:tf:i:. Út:ku�:�.cli1tt1t J�dn�tlivěchodem prv , k 
v , 1 s ru Je m 1mo-m s utecn_a ofenzívní operace Rusů od t é doby, kdy
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skončili obsazování Dunaje. Vstup do Dobrudže měl povýtce obranné cíle, znamenal zkrácení fronty a krok k zajištění ústí Dunaje. Ale útok na Silistru je nejen odvážná, ale i neobyčejně dobře vypočtená operace. V letech 1828-1829 Rusové, tehdy páni Černého moře, zcela právem obešli Silistru, aby si především zajistili Varnu, protože Varna jim otvírala nové námořní spojení s jejich vlastní zemí. Ale Silistra je natolik důležitá, že pokládali za nutné ji dobýt, dříve než překročili Balkán. Dnes, kdy Černé moře ovládají spojenecké flotily, ztrácí Varna pro Rusy skoro všechen význam a hlavními body útoku se pro ně stávají Silistra a Šumla. Varna teď pro ně může mít pouze negativní hodnotu ; dobudou-li ji, nezískají lepší operační základnu, ale jen připraví nepřítele o to, co by se daťo 

nazvat námořním předmostím, pod jehož ochranou může protivník 

na svých lodích nečekaně soustředit určitý počet vojsk k té či oné jednotlivé operaci. Podobně Dánové roku 1849 nejdříve vlákali prus
kou armádu do Jutska a potom náhlé přepravili po lodích silné oddíly na své námořní předmostí ve Fredericii, provedli výpad a zni
čili skvělý, ale daleko slabší šlesvicko-holštýnský sbor, který tam byl ponechán, aby prováděl obléhání. Rusové, zatlačení od Černého moře, nemohou za žádných okolností překročit Balkán, dokud si 
nezajistí Varnu, ale nemohou postoupit k Varně, dokud se nezmocní 
alespoň Silistry. To jsou však úvahy prozatím druhotného významu. Rusko 

nemůže bez podpory Rakouska pomýšlet na přechod Balkánu, má-li před sebou své dnešní nepřátele. Silistra má. v této chvíli pro Rusy především obrovský obranný význam; je pro ně nesrrúrně 
důležitá, a jestliže ji nedobudou, mohou pokládat své letošní tažení za ztracené. Silistra leží právě proti středu ruských postavení, která se táhnou od Giurgiu přes Calaraši a Černavodu ke Kustendži. Protože před těmito postaveními je silný systém pevností a protože Ůmer paša číhá v Šumle jako pavouk v síti na každý pohyb vyhlédnuté kořisti a spojenecká vojska jsou očekávána na Kamčiji 
a Devně, je pramalá naděje, že síly, jimiž mohou Rusové dispono-vat ve válce na Dunaji, spatří kdy bez cizí pomoci ona trácká údolí, • jejichž zeleň tak okouzlila unavené Dibičovy vojáky, když na ně 
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shlíželi s výšin Balkánu. Rusko musí alespoň pro letošek počítats pouhou obranou toho, co zatím dobylo, pokud se k němu nepřipojí Rakousko nebo pokud nenastane nějaká okolnost, která byochromila či přiměla k odchodu jeho nejhrozivějšího protivníka, anglo-francouzskou armádu. Defenzívní válka předpokládá systémpolních nebo, pokud je to možné, stálých opevnění. Dokud však je Silistra v rukou nepřítele, nemají Rusové k dispozici žádná stáláopevnění, leda malé dobrudžské pevnůstky, které budou úplně bezcenné, jakmile bude ztraceno Valašsko. Možná, že obnoviliněkterá opevnění Braily a Ruščuku a zřídili opevněný táboru Bukurešti, ale dokud nemají Silistru, jejich první vážná obrannálinie je teprve čára Seret-Focšani-Galac-Izmail. Předpokládáme-li však, že Silistra je v rukou Rusů, válečnásituace se okamžitě mění. Silistra je skvělý bod pro ruské předmostí na Dunaji. Leží uvnitř tupého úhlu tvořeného obloukemDunaje, což je pro tento účel ta nejvhodnější poloha. Na severozápadě je velký ostrov, proťatý hrází směrem na Calaraši a ovládající roviny západně od pevnosti ze vzdálenosti asi 1000 yardů, cožje právě dost blízko, aby bylo možno podélně postřelovat zákopynebo bombardovat kolony. Směrem na východ leží dva maléostrůvky, z nichž lze postřelovat přístup od východu, a kdyby se tampři nízkém stavu vody· zřídily dočasné baterie, mohly by velminepříjemně znepokojovat obléhatele. A tak část území, které Turci,napadení ze severu, nemohou využít k obraně, a tudíž musí postoupit nepříteli, by byla skvělým postavením pro umístění ruskýchbaterií pálících do boku vojska útočícího z jihu. Za této situace bybyla vystavena útoku jen ta část fronty, která tvoří základnu trojúhelníku, v jehož vrcholu leží Silistra, neboli jeho jižní, pozemnístrana; a tak turecká nebo spojenecká armáda nemůže vážně pomýšlet na útok na Silistru, dokud nevezme Rusům alespoň Valašsko. 
Hlavní výhody by však nebyly ani tak taktického, jako spíšestrategického rázu. Kdyby Rusové měli v rukou Dobrudžu a Si-listru, ovládali by Dunaj a mohli by podle okolností vyrazit kekrátkodobé ofenzívní akci buď od Trajánova valu, nebo ze Silistry. Nepřítel by se nemohl - ledaže by byl dvojnásob silnější než
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Rusové - přepravit přes řeku nikde výš proti proudu, aniž by tím 
vystavil útoku Šumlu. A na přechod přes Dunaj někde pod Silistrou 
není ani pomýšlení; nejbližší přepraviště je až v Hiršově, a aby 
se tam nepřítel dostal, musel by nejprve dobýt postavení podél 
Carasu a pak samu Hiršovu, která je právě tak silně chráněna proti 
útoku ze souše, jako je slabá proti útoku od řeky. 

Tak ovládnutím Silistry nabývají dobrudžské pevnůstky pro 
Rusy velkého významu. Ruská armáda tím získá dvojí osu, kolem 
níž bude moci volně manévrovat, aniž vystaví nebezpečí své komu
nikace, a i kdyby dvojnásobná převaha umožnila nepříteli pře
pravit se u Oltenitsy nebo Giurgiu, dobýt Bukurešť a zatlačit 
Rusy za Jalomitsu, musel by přesto nejprve oblehnout Silistru, aby 
mohl bezpečně zahájit jakýkoli rozhodný postup do Besarábie. 
A než by Silistra opravdu padla, mohli by Rusové směle tvrdit, 
že ovládají Valašsko, i kdyby v této provincii neměli jediného vo
jáka. Silistra zkrátka pro Rusy znamená totéž, jako by měli po šest 
měsíců v moci Valašsko, a šest měsíců do zimy, kdy se v tomto kraji 
vůbec nedá provádět žádné obléhání, znamená získat další čtyři 
měsíce. Silistra znamená výhru, zatlačení od Silistry. téměř prohru 
tohoto tažení. 

Tentokrát jsme tedy přes všechny diplomatické kličky, úplatky, 
zbabělost a nerozhodnost dospěli na základě vnitřních zákonitostí 
války k rozhodujícímu bodu obratu. Buď bude Silistra ponechána 
svému osudu, a pak je její pád skut�čností víc než matematicky 
jistou,· anebo jí přijdou spojenci na pomoc, a pak tu dojde k roz
hodné bitvě; protože nechtějí-li Rusové demoralizovat svou ar
mádu a ztratit všechen svůj prestiž, nemohou a zřejmě ani nehodlají 
ustoupit od Silistry bez boje. 

Silistra měla pestřejší osudy než kterákoli jiná pevnost. Roku 
1810 ji Rusové dobyli po devítidenním obležení a po pěti dnech 
vážných útoků. Roku 1828, kdy pevnost byla v naprosto stejném 
stavu jako předtím, ji 21. června obklíčili pozemními silami 
a 10. srpna navíc třiceti šesti dělovými čluny. Ale jejich obléhací 
dělostřelectvo se dostavilo teprve v září, a to ještě nemělo s sebou 
střelivo, takže nebylo možné provést pravidelný útok. 1 O. listopadu 
museli Rusové obléhání zrušit, protože nastala zima a na Dunaji 
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se začala tvořit ledová tříšť. Posádka dezorganizované a sklíčené 
Rusy na ústupu velmi ostře pronásledovala; část ruského obléhacího 
dělos�řelec��-a . ?Yl�-ponechána v palebných postaveních a zbytek 
Turci ukonst1li pn pronásledování směrem na Rasovu. Příštího 

roku Dib�č-�tok obnovil, obklíčil pevnost 7. května, když vytlačil 

Turky z �mu a redut, které rok předtím zbudovali Rusové, a zahájil 
ťalbu z J�denatřiceti těžkých děl, která rozmístil, jak se zdá, bez 
Jakýchkoli příprav na výšině asi 900 yardů od města. 26. května 
byly umístěny asi 600 yardů od hradby demontovací baterie. Zá
roveň byla vybudována druhá paralela; třetí byla dobudována 

4. června a 12. _začalo přibližování ke hřebenu glacis.1s1 Glacis bylo 

kor�nováno v Jednom bodě 17. června, ale tato operace byla do
k��cena teprve 2?., kdy byl� založeno pět baterií* přímo u okraje 
pnkopu, 30 yardu od hlavm hradby. Zároveň generál Šilděr, týž, 
který nyní řídí zákopnickou část obléhání, provedl své oblíbené 
rozsáhl� minové operace. _Velké miny položené pod kontreskarpu
a _

hlavm hradbu byly odpaleny 21. června (hned napoprvé způso
bily použitelný průlom), a pak znovu 25., 27., 28. a 29. června, kdy 
se pevnost konečně vzdala. Ani tehdy podle všeho ještě nebylo 
nezbytně nutné kapitulovat, nebýt paniky, kterou vyvolaly pod
zemní exploze u pověrčivého nepravidelného vojska. Za celým 

dobývaným čelím a druhým valem byla zřízena coupure čili 
nový zákop, k jehož dobytí by ovšem bývalo zapotřebí nového 

minov��í nebo dělostřeleckých operací. A tak tato zvláštní pev
��st, m�ak n?zdokonalená oproti stavu v roce 1810, se přesto držela 

tncet pet dm po tom, co bylo zahájeno kopání zákopů, a devět dní 
po �om, co byl v hlavní hradbě proražen použitelný průlom, při
�ut1la Rusy vystřílet 30 000 koulí a granátů při dělostřeleckém 

utoku a 336 centů** prachu při minování.· 
Pro finanční potíže a války v Egyptě zanedbali Turci tento 

dů_ležitý bod po drinopolském míru do té míry, že ještě roku 1836
neJen nebyly úplně opraveny průlomy z roku 1829 a příkopy nebyly 

•. Slo':o baterie mělo dvojí význam: označovalo jednak nejmenší jednotku delostrel":_�tva (2 �� 8 ,děl), jednak palebné postavení pro tato děla.V te�� se h� uzrvá_v oboJ1m vyznamu. (Pozn. čes. red.) - tJ. anglických centů (hundredweight = 50,8 kg). {Pozn. čes. red.)
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vyčištěny, ale byly ještě viditelné stopy útoku z roku 1810. Sult�_n 

pak uvažoval o tom, postavit tu samostatné pevnůstky, ale po_ urc�tou dobu k uskutečnění tohoto úmyslu nedocházelo. Dnes Je S1-
listra v docela jiném stavu, a to především díky úsilí pruského 

důstojníka v tureckých službách plukovníka Gracha. Na původní 
chybné konstrukci pevnosti se sotva dá mnoho zlepšit, ale samo
statné pevnůstky postavené na návrších, už osvědčily svou užiteč
nost. Pevnost t;oří půlkruh, jehož průměr, 1800 yardů dlouhý, 
sleduje břeh Dunaje. Má deset baštovaných front152 v průměrné 
délce 500 yardů. Stavba, jako všechny turecké pevnosti ze 16. a 

17. století oplývá všemi nedokonalostmi starého italského opev
ňování· diouhé kurtiny, malé a úzké bašty, krátké boky stěží po
skytují ' možnost hájit příkop, příkop sám m?lk1 (n: h!ubší n�� 
8 stop), žádná skrytá cesta, nýbrž pouze glac1s, Jehoz hreben č1h 
nejvyšší část byla sotva čtyři stopy nad vrcholem kontreska:P,YVal sám byl osm stop vysoký při tloušťce dvacet stop a udelan 

z hlíny; eskarpní stěna a kontreskarpa by�y zpevněny, d� v��e 

příkopu, tj. osm stop. Vzhledem ke své vysoke poloze mus1 byt pn
kop jen suchý. Ani lunety před kurtinami tu nebyly. Taková byla 

Silistra do roku 1836. A tyto nedostatky jejího opevnění ještě zhor
šovalo to, že 600 yardů od hradby se jižně od pevnosti táhne řetěz 
výšin, z nichž lze pevnost ovládat. T�to ;Ýši�y jsou ,výběžk� �ul
harské náhorní planiny, která je nahore uplne plocha, rozklada se 

až na vzdálenost 1500 yardů od města a pak klesá dolů k řece, 
poskytujíc skvělou možnost k terasovitému um!stění bat�rií �ro čeln! nebo podélnou palbu, s úzkým ramenem reky na �e�n� stran� 
a s výšinami na druhé. Major Moltke, který tu pro�adel mspekc� roku 1836 a z jehož díla o tažení z roku 1828-1829 Jsme načerpali 
uvedené podrobnosti, vyslovuje názor, že „Silistru není mož�é 
uzpůsobit k vážné obraně bez čtyř samostatných pevnůstek na vy-, . • lké v" 153 šinách a bez předmost1 na protilehlém ve m ostrove . 

Předmostí nebylo možné zřídit, protože ostrov patřil k Valaš
sku, kam Turci podle smlouvy neměli přístup. Ale pevnůstky jsou 
tu, a pokud jsme dobře informováni, přibližně na týchž místech, 
která označil major Moltke. 

Co dokázal udělat plukovník Grach s chybnou hlavní hradbou, 
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těžko říci. Ale lze s jistotou předpokládat, že postavil ·alespoň skry�o� c:�t� a dal � všech ?ejvíc ohrožených a nejméně chráněnýchc��I z:1d�t uprostred ,kurtm střílny pro palbu podél příkopu. Co setyce ctyr samostatnych pevnůstek, dosud nám není o jejich konstrukci n�c známo, ale vzhledem k tomu, že plukovník Grach jePr�s :':, neJvětší starostí Porty je láce, řekli bychom, že byly postavenyneJsp1s podle systému nyní téměř všeobecně používaného na kontinentě a především v Prusku, tj. prosté čtvercové nebo osmiúhelní�ové reduty se střílnami v každém druhém rohu. Jejich rozmístěníJ� určeno čtyřmi ostrohy, jež tvoří konečné výběžky náhorní planmy směrem k městu a jež jsou od sebe odděleny třemi úžlabinami.Vzd�lenos� p�vnůstek od hlavní hradby musí být v průměru 1500yardu, takze Je nelze nijak zvlášť účinně chránit palbou z pevnosti.Ale to také není nezbytně nutné; kromě toho na svazích blíž k městuzřejmě není místo, kde by se dala vhodně umístit pevnůstka tak aby byla kryta před palbou z okraje náhorní planiny, který ovládátento prostor. 
Kromě těchto stálých opevnění postavil plukovník Grachpřímo na �lanině ze�ní opevnění nikoli trvalého rázu, nazývanéArab Tab1a (Arabska tvrz) a umístěné před oběma středními pevnůstkami ve _vzdálenosti asi I 000 yardů. Podle některých zpráv�y se dalo soudit, že byly zřízeny ještě další polní reduty tvořícíJakousi vnější lini� pevnůstek, takže vznikly tři linie ;ostupnéobra��-- Ar_ab Tabia však zůstává klíčem k tomuto postavení a jenutne JI neJprve dobýt, aby bylo možné přiblížit se k vnitřní liniipevnůstek. Toto uspořádání opevnění dodává Silistře velkou obrannou i útočnou sílu. Protože pravidelný útok může vést k rozhodným výsledkům jedině na její jižní frontě, může posádka v síle15,000 až 18 000 mužů vyčlenit velký počet vojáků na výpady.Vypadovým oddílům se naskýtá skvěle kryté postavení na svazích�� sar_nost�tn�mi pevnůstkami, odkud mohou neviděni post�povatuzlabmam1 az docela blízko k nepříteli. Při zteči Arab Tabie neroz�odne te�?' boj ani tak,posádka této pevnůstky, ale spíš výpadovéoddily ze S1hstry. A nym k obléhání samotnému. 

�d konce d�lma Rusové občas ostřelovali Silistru přes Dunaj.V kvetnu začali budovat řádný přibližovací zákop na velkém
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ostrově naproti městu, těsně u hráze vedoucí ke Calaraši, a IO. 
května dokončili rozmístění baterií podél břehu řeky. 11. května 
prudce bombardovali město a vedli přímou střelbu proti severní 
frontě pevnosti. 12. května se ostřelování opakovalo; jeho svědkem 
byl plukovník bengálského dělostřelectva Nasmyth, který právě 
přijel a později o tom psal do londýnských „Times". Hlavní� 
cílem byla severovýchodní čili Čšengelská bašta, odkud Turci 
odpovídali velmi silnou a velmi přesně mířenou palbou. Střelba 
Rusů se naproti tomu líčí jako velmi nedbalá. Ve městě se našlo 

mnoho granátů, u kterých nebyly sňaty čepičky ze zapalovačů, 
takže se nemohly vznítit a granáty nevybuchly. Takové nedopatření, 
přestože se běžně přiházívá při rychlé palbě v poli na počátku 
tažení, je neslýchané při obléhání, kdy je střelba vždy poměrně 
pomalá. Nasvědčuje to tomu, jak rychle se Rusové hleděli zbavit 
střeliva. Kromě toho Rusové během noci zřídili baterie na ostrově 
Šiblak východně od Silistry. (Na témž místě měli dvě baterie 
roku 1829.) Čtyři děla této baterie byla zřejmě určena k podél-
nému postřelování celé severní fronty. 

Od 13. do 16. května se podle všeho asi nic zvláštního nedělo; 
alespoň hlášení se o Silistře nezmiňují. Je celkem pravděpodobné, 
že ruští generálové shledali - což ovšem mohli vědět předem -
že bombardování turecké pevnosti nemá účinek, a proto se při
pravovali k útoku na pravém břehu řeky. Tomu by odpovídalo, 
že 16. května byl dokončen most pod Silistrou; přešlo přes něj 
20 000 vojáků a zanedlouho se k nim prý připojilo dalších 20 000 
z Dobrudže. Začalo všeobecné soustřeďování Rusů k Silistře a Tutra
kanu · neboť měl-li být veden útok na pravém břehu, bylo zapo
třebí 'síly, která by jej kryla před Ůmerem pašou v Šumle a před 

anglo-francouzskými jednotkami, které by se mohly vylodit ve 
Varně. 

19. května byla zahájena první průzkumná činnost proti
Arab Tabii; velká masa vojska byla soustředěna těsně mimo dostřel 
děl, a vpřed postupoval řetěz střelců. Po krátké kanonádě vyslal 
Musa paša na planinu bašibozuky154, kteří je zatlačili zpátky. 
20. května vyrazili Rusové znovu vpřed, jejich postup však vypadal
příliš vážně na pouhý průzkum, a ne zas dost vážně na skutečný
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út?k. 21. �větna provedli první zteč na Arab Tabii; podrobnosti 
neJsou znamy, ale Rusové byli s velkými ztrátami odraženi. Dvaruští důstojníci přešli k Turkům a sdělili, že nepřátelské síly číta'í 90 000 mužů a sklád�jí __ se ze �ří armádních sborů (to je správni:z 3., 4: � 5. :.b?ru)_ a ze Jim veh velkokníže Konstantin. Toto druhét:7rzen: Je o_cividn_e mylné, neboť je všeobecně známo, že Konstan�m veh flo��e! VOJsku a p,obřežní obraně ve Finsku. Zpráva O tom,z
_
e se n� pns�i den chysta obnovení útoku, se nepotvrdila. Rusové sice byli ; boJové pohotovosti, ale k pevnůstce se nepřiblížili. O tom, 

co se �elo do 26 .. května, zase nemáme zprávy, ale na úsvitě �7. k:etn� n�padh Rusové Arab Tabii znovu s velmi značnými silami. Tnkrat se zteč opakovala a třikrát byli útočníci odraž n· s :ěž�ými ztrátami. Turecké zprávy píší o 1500 zabitých a 3000 ;a� nenych !usec�, což bu�e asi trochu přehnané, ale daleko k pravdě to 

_
patrne nema. Paskevič, rozhodnut vzít pevnůstku a la Suvorov připravil příští den ráno své kolony k novému útoku. Podle všeh� byla řežba stra�ná. Generál Selvan byl zabit, plukovník hrabě <?:lov ml.. byl strelen do oka a později zemřel. Jiný plukovník b 1tezc_e ranen. Rusové sami připouštějí ztrátu 186 mrtvých a 3j9 rane�ýc�, a�e to zřeji;iě nen� _

ani , třetina skutečných ztrát: při tom 
mnozstv1 VOJska, ktere nasadili k utoku museli ztratit přineimens·i'm 2000 lidí. ' ;J 

Příš,tí n�c .ťrovedli ��rci hromadný výpad, vpadli nečekaně do _rus�y�h. linu � zatlačili Rusy s velkými ztrátami zpět (podle �lás:,n� čm1ly ztraty �500 -�ž 1800 �užů). Tento úspěšný výpad Ja�oz 1 ta .?kol�ost, ze p�i posledm zteči se nepodar-ilo přimětVOJ.sko k boJ:, zbhzka, �čkoh bylo nasazeno jezdectvo, aby je tlačilo 
vpred a odnzlo mu ustup, způsobily, že kníže Paskevič se vzdal pokusů 

_
vz�t pevnůstku na bodáky. Není pochyby, že obrana této reduty J:_ Jedním z nejskvělejších válečných činů nejen v tomto, 

ale, ve vsech rusko-tureckých taženích. Terén dovoloval nasadit 
k utoku velké �nožství vojska a Rusové rozhodně nejsou z těch, 
kdo br opomn?li posl�t do _zteče tolik tisíc lidí, kolik by jen mohli.M�seh te�y �,t velmi znacnou početní převahu a bylo zapotřebí neJe� -:rmka�ic1 stat�čnosti, ale také dobře naplánovaných a dobře 
sladenych vypadovych operací na turecké straně, aby jí mohli 
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čelit. Je téměř jisté, že mít proti sobě Turky z roku 1829, byli by
Rusové pevnůstku dobyli. Jejich nynější opětovná porážka ukazuje,
že Turci, nebo alespoň jejich část, se zlepšili v taktickém umění
a vojenské vědě, aniž co ztratili na své statečnosti. V tomto směru
jsou obrana Arab Tabie a srážka u Četati nejpozoruhodnějšími
událostmi tažení. 

Co se týče ruského útoku, nemůžeme o něm říci mnoho dob-
rého. Paskevič má zřejmě s dobytím Silistry tak naspěch, že nemá 

kdy ani na nejnezbytnější opatření, aby dosáhl svého cíle. Jasně
prozrazuje svou nerozhodnost. Nejprve to zkoušel s bombar�ová
ním, ačkoli mohl vědět, že s ním proti tureckému městu ruc ne
pořídí. Bombardování nemohlo mít jiný výsledek, než že �usové
vyplýtvali spoustu střeliva, nanejvýš se snad mohlo podant v:·
bourat průlom do hradby směrem od řeky, kde sousedství DunaJe,
přirozeného příkopu 1000 yardů širokého, vylučuje jakékoli po
myšlení na zteč. Pak je proveden útok z pozemní fronty, ale palba 

z Arab Tabie nebyla zřejmě vůbec umlčena, ani nebyl učiněn žádný
vážný pokus zničit její obranná zařízení. To všechno jsou na Suvo
rovova nástupce příliš dlouhé okolky. Jak říkával tento nejruštější
generál: ,,kulka je hlupačka, bodák je chlapík", a platí-li to o  ruském
bodáku, který podle téže chrabré autority dokáže pr�píchnout 

Alpy, platí to určitě tím spíš o ruských kulkách, které maJÍ ne�stálý 
a nepřekonatelný sklon odchylovat se ze své dráhy. A tak Je na
řízena zteč, provede se, opakuje se a znovu se opakuje, ale marně.
Zdá se, že hliněné náspy malé, ale pevně stayěné turecké pevnůstky
jsou tvrdší než alpská žula, proti níž bojoval Suvorov, a že turecké
kule a kulky nejsou takové hlupačky jako ruské. Nakonec se bude 

muset Paskevič vrátit ke starému pravidlu : nikdy neprováděj zteč
opevněného' místa, dokud jsi neumlčel jeho palbu a nezničil jeho 

obranná zařízení. A tak tedy asi 30. nebo 31. května začíná pravi
delné obléhání a Paskevič se nakonec chtě nechtě uchyluje ke 

,,kulce hlupačce". 
Ale ne ! To je právě jen zdání. Je tu přece generál Šilděr,

proslavený z roku 1829, který slíbil, že pevnost zdolá pomocí 

svých oblíbených min, a ještě ke všemu v několika dnech. Používat 
miny proti polnímu opevnění, to je výraz naprosté vojenské bez-
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radno�ti, �gno�antského vzteku zahnaného do úzkých .. Mají-li se
nasadit mmy, Je první podmínkou jejich účinného použití, aby bylo 
korunováno glacis. Než lze korunovat glacis, musí být nejprve 
umlče�� nepřátelská palba, tj. musí být vybudována jedna, dvě
nebo tn paralely se všemi příslušnými bateriemi. Ve skutečnosti 
jsou miny závěrečnou fází obléhání, a ne jeho začátkem. Nemá-li 
Šilděr v úmyslu podminovat nějakých 20 čtverečních mil terénu 
nebo prorazit tunel pod Dunajem, nemůže se vyhnout nutnosti 
pravidelného obléhání. Navzdory Suvorovovi jsou kulky nepostra
datelné. 

Ovšem pravidelné obléhání Arab Tabie by určitě mohlo 
sk��č�: v několika dnech, protože toto opevnění téměř úplně splnilo
svuJ ucel a prodlužovaná obrana by příliš oslabila posádku. Ale 
to by znamenalo ještě pravidelné obléhání nejméně dvou pevnůstek 
a pak další obléhání města. Pět týdnů, to je nejkratší lhůta, ve které 
by to Rusové při svém lajdáckém provádění obléhacích operací 
mohli dokázat. Budou-li tedy Turci mít dost potravin a střeliva 
a nestane-li se nic nepředvídaného, lze pevnost považovat za bez
pečnou až do začátku července. Předpokládáme samozřejmě, že 
pevnůstky jsou průměrně silné a hradby nejsou příliš vetché. Ale 
jestliže se Silistra roku 1829 dokázala držet 35 dní od založení 
zákopů, bude jistě schopna držet se roku 1854 alespoň stejně dlouhou 
do?u, když má zdokonalené opevnění, statečného a inteligentního 
velitele, zkušeného náčelníka dělostřelectva a prvotřídní posádku. 
K�yby bylo �ožné spolehnout se na spojence, dalo by se tedy
s Jistotou tvrdit, že tažení musí skončit pro Rusy naprostým ne
zdarem, ne-li něčím ještě horším. 

Napsal B. Engels 10. června 1854 
Otištěno jako úvodník 
v „New-York Daily Tribune", 
čís. 4115 z 26. června 1854 

Podle textu novin 
Přeloženo z angličtiny 

K. MARX A B. ENGELS

SITUACE V RUSKO-TURECKÉ 

VÁL C Ei55 

Nejen podivuhodná shoda ruské evakuace a rakouské okupace 
Valašska, ale i sám způsob, jak bylo zahájeno, prováděno a na
konec zrušeno obléhání Silistry, nasvědčuje tomu, že se tu neuplat
ňují jen vojenské zřetele, ale činitelé naprosto jiného druhu. 
Z úřední ruské zprávy, která končí 28. květnem večer a liší se od 
tureckých bulletinů jen v údajích o počtu mrtvých a raněných, je 
vidět, že operace měly zvlášť překotný ráz, že nejtvrdošíjnější po
kusy zničit vnější opevnění byly podniknuty, teprve když se prak
ticky zjistilo, že dobýt Silistru ztečí je nemožné, a že útok byl tak 
bezplánovitý a nevědecký, že ani v letopisech ruských obléhání 
bychom pro něj nenašli obdobu. O operacích v době od 28. května 
do 15. června máme příliš kusé zprávy, než abychom mohli 
podat podrobné vylíčení; ale fakt, že při stále opakovaných zoufa
lých útocích byli raněni a vyřazeni z boje skoro všichni vyšší 
důstojníci - Paskevič, Šilděr, kterému později amputovali nohu, 
Gorčakov, Liděrs a Orlov, jemuž kulka vystřelila oko - jasně do
kazuje, že Rusové měli rozkaz nejen dobýt pevnost za každou cenu, 
nýbrž dobýt ji i ve stanovené lhůtě. Prováděli to všechno způsobem, 
který připomíná spíš barbarskou metodu dobývání kurdistánských 
měst Tímúrem-Tamerlánem než moderní způsob vedení pravi
delné války. Na druhé straně je zřejmé, že statečná a obratná 
obrana Silistry překvapila stejně spojenecké mocnosti jako osman
ský díván. Naši čtenáři si snad vzpomenou, že asi před šesti týdny 
se sešli ve Varně spojenečtí velitelé* a objevili, že linie Balkánu 
tvoří přirozenou obrannou čáru Turecka; četné britské ;1oviny teď 

* - Saint-Arnaud a Raglan. Viz tento svazek, str. 279-280. (Pozn. red.)
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ne�e1:1 přiznávají, nýbrž dokonce jásají nad tím, že nebylo třeba 
am Jed?o�o- francouzs�éh� nebo anglického vojáka, aby pomohl 
vyprostit S1hstru z oblezem. Nedá se konec konců popírat, že Silistra 

je velice důležitý vojenský bod, že osud této pevnosti rozhoduje 
o osudu tažení a že když Rusové zanechali obléhání a náhle ustou
pili na Seret, ztratili celé území, které loni a letos dobyli.

Přesto však je třeba konstatovat, že mnoho britských novin 
dosah nynějších ruských nezdarů značně přehání. Nevím, kdo by 
b:71 tak -�aivní, aby_věřil, že výpad, který podnikla 13. června po
sadka S1listry, a posila 2000 mužů, kterou prý pevnosti poslal ůmer 

paša, vedly k úplné porážce Rusů a donutily 90 000 až 100 000 
mužů, aby utekli před 15 000. Náhlý ústup Rusů je prozatím 
právě tak záhadný jako jejich náhlý útok. Dá se vysvětlit jen tím 
že už dřív došlo k dorozumění s Rakouskem, že rakouské vojsk� 
�bsadí Valašs_ko. Vv_této souvislosti je zvlášť zajímavý následující
uryvek z dopisu canhradského zpravodaje „Morning Chronicle", 
který tento komplot odhaluje už 1 O. června, tedy čtyři dny před 
uzavřením rakousko-turecké smlouvy: 

v· !'T�r�i se domnívají, že si z nich diplomacie dělá blázny a že má v úmyslu
prihrat S1hstru do rukou Rusům. Toto podezření potvrzuje zpráva, která sem 
?ošla, že se v: �-ídni pfipravuje nový protokol, v němž se prý mluví o pádu Silistry
�ako o hotové veci; al bude uspokojena vojenská ctižádost Ruska, usoudí prý Rakousko,
ze nadešla vhodná doba, aby vojensky zakročilo a vyřešilo tuto záležitost - obsadí 
totižpodunajská knížectví, která ruské armády vyklidí." 

Podle· toho b! ��lo bývalo všechno v pořádku, kdyby byli 

Rusové vč�s dobyli ��hstru; Takto se jim sice nepodařilo uspokojit 
carovu VOJenskou ctizádost, ale přesto musí na základě úmluvy 
s Rakouskem poněkud neslavně ustoupit. Zatímco Rusové ustupují 
za Seret, Rakušané postupují k Seretu a Dunaji a stavějí se tak mezi 

Rusy a Turky s jejich spojenci. V tomto postavení jsou rozhodčím 
ve sporu a zabraňují oběma stranám v postupu. Rusové zůstanou 
v M��davsku, zatímco vídeňská konference se bude horlivěji než 
kdy Jmdy zabývat sepisováním protokolů, a tak získají zimu. 
Nebude-li mít konference žádný výsledek - a to lze s jistotou 
předpovídat, neboť ruský imperátor už dostal vyplacenu svou novou 
půjčku 37 µiiliónů dolarů od firmy Hope a spol. v Amsterodamu* -

* Viz tento svazek, str. 326. (Pozn. red.)
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bude postavení ruské armády za Dunajem a Seretem dvojnásob

silnější, než byla linie mezi Bukureští a Ktistendžem. Ostatně s_rov

náme-li sílu Rusů, kteří teď od Silistry a z Bulharska ustupují za

Seret, se silou spojeneckých armád, pokud se s nimi dík jejich

geniálnímu rozmístění dá vůbec počítat, je jasné, že by spojenci

ani při nejlepší vůli nedokázali zmařit tuto rakousko-ruskou kom-

binaci. 
Ruské vojenské síly nasazené proti Turecku a proti spojen

cům na evropském pobřeží Černého moře mají třináct pěších

divizí, a to tři z třetího armádního sboru, tři ze čtvrtého, jednu

z pátého, tři ze šestého a k tomu tři záložní divize. Mimoto k nim

patří třetí, čtvrtá, pátá a šestá divize lehkého jezdectva a třetí,

čtvrtá a pátá dělostřelecká divize. Tyto jednotky, které tvoří skoro

polovinu hlavní operační armády, by měly mít podle �ficiálních

údajů 16 000 mužů na jednu pěší divizi, 5000 na každou Jezdeckou

divizi a 160 děl na každou dělostřeleckou divizi; celkem asi 250 000

až 260 000 mužů včetně vozatajstva a markytánů. Posuzujeme-li

však sílu ruské armády podle toho, jak se skutečně projevila za

války v Uhrách156, nemůžeme počítat, že ruská pěší divize má víc

než 13 000 až 14 000 mužů, a úměrně tomu budou nižší i počty

jezdectva a dělostřelectva. Skutečné síly, které Rusové postupně

přivedli do podunajských knížectví, činí tedy jen asi 210 000 mµžů;

od toho musíme ovšem ještě odečíst ztráty v bojích a ztráty způso

bené nemocemi, jež činí dohromady nejméně 20 000 až 25 000

mužů. Když si připomeneme, jakou pohromu způsobila v _řadách

ruské armády v letech 1828-1829 bahenní zimnice, a srovnáme

to s dopisy jednoho ruského chirurga ve „Wiener Medizinische

Wochenschrift"157, můžeme bez přehánění odečíst na ztráty osm

až deset procent z celkového počtu ruské armády. A tak by tedy

mohli Rusové ze své armády zasadit do boje asi 180 000 mužů.

Bylo by zajímavé zjistit, jaké části těchto sil asi použili při

operaci proti Silistře. Mnoho vojska bylo zapotřebí na střežení

spojů a skladišť v týle bitevní linie. Museli obsadit Bukurešť a dob

rudžskou linii. Několik oddílů muselo být nezbytně vyčleněno na 

krytí boků a částečně i čela armády. Odečteme-li tedy 60 000 mužů

na tyto různé úkoly, ukáže se, že na obléhání Silistry a na krytí
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této operace zbývalo zhruba 130 000 mužů. A to je spíš vyšší nežnižší odhad. Vzhledem k poloze Silistry u velké řeky se ovšem
obléhající armáda musela rozdělit, aby mohla obklíčit pevnost
ze všech stran. Dále bylo nutné umístit na severním břehu silné
zálohy, které by podpořily při eventuální porážce oddíly nasazenéz jižního břehu. A konečně se musely tyto oddíly, které obsadily
jižní čili pravý břeh, ještě znovu rozdělit na dvě armády, z nichž
jedna měla úkol provádět obléhání a odrážet výpady obležených,
kdežto druhá měla krýt obléhání a odrazit vojsko, které by táhlo
pevnosti na pomoc. K obsazení levého břehu a k provádění oblé
hání na pravém břehu bylo zapotřebí asi 35 000 až 40 000 mužů, 
takže do aktivních polních operací proti pomocné armádě, kteráměla vyprostit pevnost z obklíčení, mohli Rusové nasadit jen zbývající armádu v počtu 80 000 mužů. Víc z bulharského územív okruhu deseti až dvaceti mil kolem Silistry přivést do boje nemohli.

Podívejme se nyní, jaké síly mohou nasadit v této chvíli proti180 000 mužům ruské armády spojenci. O turecké armádě u Šumly
se nedávno říkalo, že má asi 80 000 mužů, ale že jí chybí všechno,
čeho je zapotřebí k akcím v otevřeném poli, a podle posledních
zpráv lorda Raglana a francouzských štábních důstojníků má prýtato armáda špatné důstojníky a je vůbec v takovém s_tavu, že se rozhodně nemůže pustit do útočných operací. Nemáme v úmyslu 
a zatím ani nemáme možnost zkoumat správnost těchto údajů. Stačí konstatovat, že toto je oficiální mínění spojenců o stavu 
turecké hlavní armády. Od té doby byly staženy oddíly od Calafatu do Ruščuku, kde prý byl zřízen tábor pro 40 000 mužů. Je 
těžké pochopit politiku nutící k nečinnosti sbor, jenž je dost silný,
aby donutil Rusy okamžitě zrušit obléhání Silistry, kdyby byl táhl
na Bukurešť místo do Ruščuku. Ale vedení války je přece výhradněv rukou diplomacie. Odečteme-li nynější posádku v Ruščuku a po
sádku a zálohy v Šumle, je velmi pochybné, zda Turci jsou s topostavit v otevřeném poli 50 000 mužů, schopných splnit úkol, který je čeká. Podle odhadu západních vojenských kapacit sice
jeden anglo-francouzský voják vydá přinejmenším za dva ruské,
ale i tak by spojenci potřebovali armádu o 65 000 mužů, aby se
vyrovnala ruské okupační armádě. Dokud tedy spojenci nebudou
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.. h 'vdit ve Varně takovéto síly, stěží se pustí do boje, leda 

moci s romaz 
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flotily poslat okamžitě zpět do Černého moře, a najednou se horlivě

přimlouvají za obsazení Krymu. Tento list se kdysi tvářil, jako by byl celý zdrcený z toho, že Napier nemůže nic podnikat, dokud se 
nespojí s francouzskou flotilou. Nyní, když se tak stalo, předpokládá 
se, že se nakonec stejně nic nepodnikne, a tak že by si anglická a fran
couzská flotila měly raději zase udělat výlet Kattegatem a Lamanš
ským a Gibraltarským průlivem do Černého moře. Uvážíme-li, 
kolik času stálo, než se tyto flotily spojily, a kolik času by ještě stálo, 
než by se spojily se silami, kterým velí admirál Dundas, je jasné, 
že hlavním cílem těchto návrhů je, aby se nic nepodnikalo ani 
v Černém, ani v Baltském moři. 

Nehledě k nepředvídané a neočekávané porážce u Silistry, 
jediný bod, kde Rusové utrpěli povážlivé škody a kde jim hrozí 
nebezpečí, je Kavkaz - ačkoli ani to není docela jisté. Vyklidili 
skoro všechny své pevnosti na východním pobřeží Černého moře, 
ne snad ze strachu před spojeneckými flotilami, nýbrž aby posílili 
svou armádu v Gruzii. Při ústupu Darjalským průsmykem byly 
prý jejich předvoj i zadní voj náhle napadeny silným oddílem horalů, 
ruský předvoj byl rozbit, střed a zadní voj se musely po těžkých 
ztrátách stáhnout zpět. Zároveň postoupila armáda Selima paši 
od pevnůstky sv. Mikuláše na Ozurgeti a donutila Rusy, aby vy
klidili tuto pevnost, odkud Turky často znepokojovali a ohrožovali; 
tímto úspěchem si Selim paša zajistil spojení s hlavní tureckou 
armádou v Karsu. Vzpomeneme-li si, že právě tato armáda byla 
po celou zimu a jaro obrazem žalostné nečinnosti, pak manévr 
Rusů svědčí přinejmenším o tom, že si uvědomili, jak nejisté je 

i jejich postavení v Gruzii, a že velmi nutně potřebovali posilu 
od pobřeží. Potvrdí-li se plně nebo i jen �části zpráva o porážce 
u Darjalu, znamená to, že Voroncovova armáda je odříznuta 
a musí se buďto pokusit vytvořit si v Tiflisu pevnou základnu, která 
by se dala držet až do příští zimy - což není lehký úkol - anebo 

se musí snažit stůj co stůj se probít průsmykem. Tato operace by 
byla za všech okolností lepší než ústup ke Kaspickému moři, pro
tože průsmyk, který tam vede, je nesrovnatelně nebezpečnější než 
Darjalský. O tom však budeme moci říci něco určitějšího, teprve 

až dostaneme úplnější a věrohodnější zprávy z oněch končin. 
310 

SITUACE V RUSKO-TURECKÉ VÁLCE 

z tím můžeme jen konstatovat, že Rusko získalo nedávnými ope
r:cemi nepochybně dvě vítězství - jedním je půjčka u fir�y !=f-�pe 

a spol druhým smlouva Rakouska s Portou - a utrpelo Je nu
orážk� - u Silistry. Zda trvalý přínos těchto vítězství bude dost

�elký, aby vyvážil hanbu porážky, může rozhodnout pouze bu-
doucnost. 

Napsali K. Marx a B. Engels 
14.-16. června 1854

Otištěno jako úvodník 
v „New- York Daily Tribune", 
&. 4125 z 8. července 1854

Podle textu novin 
Přeloženo z angličtiny 
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ÚSTUP RUSKÝCH VOJSK 

Ústup Rusů v Turecku je mnohem úplnější, než jsme před
pokládali, úplnější, než by se nyní i v nejhorším případě zdálo 
z vojenského hlediska nutné. Car podle všeho slíbil rakouskému 
císaři a nařídil svým generálům mimo jiné úplnou evakuaci Mol
davska i Valašska, tak aby na tureckém území nezůstal ani jediný 
ruský voják, přičemž na místo ruských vojsk okamžitě nastoupí 
mohutná rakouská armáda a přiměje tak oba nynější protivníky, 
aby se ?d sebe oddělili. Ale bylo by omylem domnívat se, že Rusové 
ustupují, protože utrpěli porážku u Silistry, nebo brát vážně 
chvástání anglických novin, které tuto porážku líčí jako úplné 
zhroucení a snaží se namluvit světu, že výpad 15 000 nebo nanejvýš 
17 000 lidí z pevnosti může zahnat na útěk 100 000 nebo přinej
menším 90 000 mužů. Pravda, Rusové byli stále znovu a znovu 
krvavě a rozhodně odráženi, jak si ostatně jejich ukvapené ne
promyšlené, nevědecké a zmatené útoky ani jinak nezaslo�žily, 
třebaže byly prováděny směle; Turci se naproti tomu bili s jedineč
ným hrdinstvím a odvahou a ukázali vojenské umění takové úrovně 
v 1 ' 
ze se toto ob éhání navždy zapsalo do dějin; ale přesto neshledá-
váme žádný důvod, proč bychom se měli domnívat, že tím donutili 
nepřítele, aby zrušil obléhání. Podle nejvěrohodnějších zpráv, které 
jsme dostali, drželi Rusové ve skutečnosti dál baterie na levém 
břehu a stříleli z nich na pevnost i po onom posledním krvavém 
výpadu, přestože některé unáhlené depeše tvrdily, že se při něm 
posádka pevnosti těchto baterií zmocnila. Pravda je zřejmě taková, 
že se Rusové nakonec stáhli od Silistry prostě proto, že se car do
hodl s Rakouskem, že k určitému datu stáhne všechny své jednotky 
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z podunajských knížectví. Nařídil jim patrně, aby do té doby 
Silistru dobyli, aby z Turecka odcházeli s prestižem alespoň jed
noho vítězství; to se jim ovšem nepodařilo, a tak museli odtáhnout 
s hanbou porážky. Ale jejich odchod nebyl útěk s pronásledujícím 
nepřítelem v zádech. Rusové by stejně nebyli mohli a asi nebyli 
schopni dobýt Silistru ani pravidelným obléháním; nemohli tímto 
tažením zřejmě nic získat a byli by se v případě neúspěchu asi 
stáhli na Seret; ale byli přitom silnější než spojenci, tj. Turci 
a všichni ostatní, a alespoň z obranného hlediska dokonce mnoh�m 
silnější. Kromě toho se se spojenci ještě neutkali a rozhodující 
bitva vůbec nebyla svedena. Je tedy jisté, že tento ústup na řeku 
Prut byl diktován diplomatickými zřeteli, a ne vojenskou nezbyt
ností, plynoucí z převahy či lepší strategie Ůmera paši a spojenců 
v Turecku. 

Ale tak jako by bylo chybné domnívat se, že Rusové byli od 
Silistry opravdu zahnáni, bylo by stejně chybné nevidět, že se

celkový vývoj válečných událostí obrací proti nim a že rakouská 
intervence je pro ně nejlepší způsob, jak zlepšit své vyhlídky. Tím 
nemyslíme jejich postupné neúspěchy u Oltenitsy, Četati, Caracalu 
nebo Silistry, neboť to byly poměrně nedůležité boje. Turci je po
každé porazili a Rusové nikde nedokázali vyvážit úspěchy Turků 
stejně skvělými úspěchy; všechna tato utkání dohromad�- však
neměla rozhodující nebo katastrofální důsledky. Zato v Asu pro
hráli Rusové všechno, co se dalo, a tam vskutku hrozí nebezpečí, 
že už prohráli nadobro. Z jejich četných pevnůstek při Černém 
moři jim zbývají už jen dvě; zatím ve vnitrozemí Šámil se svými 
horaly nejen osvobodil od nenáviděných Moskalů r�odné h�� 
a údolí, ale odřízl i knížete Voroncova od Ruska a ve spolupraci 
s Turky na jihu táhne na Tiflis se silami, které by podle všeho mohly 
přimět knížete, aby kapituloval a vydal všechny tak těžce doby�é 
a s takovou námahou udržované zakavkazské državy Ruska. Ztratit 
tyto provincie, které stály tolik krve a peněz, by asi b�lo pro c_ar: pokud možno ještě větší pokoření než porážka v pravidelné bitve 
v Turecku a není pochyby, že hned jak se jeho armády vrátí 
za Prut vrhne všechny síly, kterých nebude muset použít pro
obranu 'Krymu a Sevastopolu, na znovudobytí kavkazskýchTprů-
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smyků a na pomoc Voroncovovi. Šámilovy úspěchy zřejmě značně 
přispěly k tomu, že Rusové byli ochotni vyhovět rakouským poža
davkům, aby vyklidili podunajská knížectví. 

, Při �éto důl:žité transakci, která tak mění a komplikuje vy
hhdky valky, ma Rakousko čestné a výhodné postavení. Je to 
v:lké vítězs�v�)?ho diploma�ie a svědčí o tom, jakou úctu mají 
vsechny boJuJici strany k Jeho vojenským zdrojům. Rakousko 

zas:,ht�je j ,ako přítel obou stran; Rusové pokojně odcházejí, aby mu
u�el_ah misto, a Porta na slovo poslouchá Francii a Anglii a pode
pisuJe smlouvu o okupaci podunajských knížectví Rakouskem. 
Rakousko tu tedy vystupuje jako ozbrojený rozhodčí, který zakro
čuje mezi bojujícími stranami na základě jejich oboustranného 

souhlasu, protože každý z nich se domnívá, že je to zásah v jeho 

p:os:p�c�. �ápadní �ocnosti prohlašují otevřeně, že je to krok pro
ne pnzruv�; a soude podle domluvy, která existovala, jak dokazují 
fakta, mezi Petrohradem a Vídní už před tím, než ještě bylo vše
obecně známo, že k něčemu takovému dojde, a než byla Paskevi
fova armáda odražena u Silistry, i Rusko se bezpochyby domnívá 
že,.Rakousko jedná v jeho prospěch. Kdo z nich byl tedy napálen? 
Kterou stranu hodlá Rakousko zradit? 

. Jak� každá jiná mocnost sleduje Rakousko samozřejmě jen
a Jen SVŮJ vlastní zájem. Tento zájem na jedné straně vyžaduje, aby 
Rusko neovládalo podunajská knížectví a nekontrolovalo ústí Du
naje a Černé moře, protože tímto směrem jde velká a stále se zvětšu
jící část rakouského obchodu. Kromě toho kdyby Rusko anektovalo 

Turecko nebo některou jeho část, mohlo by to vyvolat nepokoje 
slovanského obyvatelstva v rakouské říši, kde má panslavismus čili 
�yšlenka sjedn?cení s Ruskem již četné stoupence. Je proto jasné,
ze Rakousko rukdy nemůže přistoupit na to; aby Rusko pohltilo 

Turecko, aniž by přitom Rakousko dostalo územní a mocenskou 
náhradu někde jinde, což není dobře možné. Ale na druhé straně 
rakouská politika plně sympatizuje s carem, jde proti Francii 
a Anglii a bude fakticky vždy orientována proti západním moc
nostem. Ve Vídni se rozhodně nebudou rmoutit nad tím, že Rusko 
má být pokořeno za trest, že rozpoutalo zbytečnou válku; ale Ra
kousko také nikdy nepřipustí, aby Rusko bylo vážně ochromeno, 
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protože v tomto případě by Habsburkové ztratili přítele; který by
jim pomáhal z bryndy při příštím _ náporu revoluce. !o. JSO� p�dl� 
nás ve stručnosti motivy, kterými se bude muset ndit vidensky 
kabinet ve všech dalších etapách války. Rakousko bude zrazovat 
jednu z bojujících stran nebo obě do _ té míry,j�k to budou vyžadovat 
jeho zájmy a zájmy císařské dynast_i,e - ne ;7ic�; , , . • v 

Sám fakt že se Rusové stahuJi a vzdavaJI svych vyboJu a ze
evakuované p�ovincie odevzdávají Rakousku, zavazuje Rakousko 

zároveň chránit Rusko před všemi dalšími nepříjemnostmi. I _kdy_ž
si tedy Rakousko nadále udržuje formální přátelství se spoJenci, 
je v jeho zájmu, aby všechny další útoky těchto mocností pr?t! 
carovi ztroskotaly; a můžeme si být jisti, že Rakousko pro to �del� 
všechno, co bude v jeho silách, kromě skutečného vypovezeru 
války toho se totiž v žádném případě neodváží. Bude tedy zrazo
vat západní mocnosti; ty zřejmě doplatí n� s�ouvu, k;�rá d�
voluje rakouské armádě obsadit turecké provmcie, a v dals1m pru-
běhu války na to jednou samy přijdou. 

v v • v , Anglický předseda vlády lord Aberdeen mel zreJme v planu, 
aby válka nepokračovala a aby rozepře byla vyřešena podle přání 
Rakouska na základě statu quo a možná s tou změnou, že by Rusko 

postoupilo protektorát nad podunajskými kníže�tvími I;absburkům. 
Tento plán se ovšem zřejmě nepodařilo prosadit, soude podle vlast
ního přiznání lorda Aberdeena v jeho známé řeči a podle násle�u
jící rozpravy v parlamentě, o níž přináší_me podrob�o� zpravu 
v tomto čísle.* Britský lid, pobouřený těnnto odhalemnn, nebude 
souhlasit, alespoň ne nyní, s tím, aby byl uzavřen mír, ani_ž bylo 
dosaženo v náhradu za ohromné výdaje, které válka stála, něJakých 

podstatnějších výsledků, než je pouhé obnovení původního stavu. 
Má za to, že je nutné ochromit Rusko, aby nemohlo hned tak brzy 
znovu znepokojovat svět; netrpělivě čeká na nějaké skvělé válečn� 
činy, jako by bylo dobytí Kronštadtu nebo Sevastopolu. Bez tako�e 
hmatatelné náhrady za svou účast ve válce není teď ochoten dat 
souhlas k uzavření míru. Tyto nálady anglického lidu povedou 
pravděpodobně ihned ke změně vlády a k pokračování ve válce. 
Ale to naprosto neznamená, že bude-li se válka vést dál, budou 

• Viz tento svazek, str. 317-325. (Pozn. red.}
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Rusku z�sazeny citelnější údery, než jaké utrpělo dosud - led • by Turci a Čerkesové bez jakékoli pomoci ze Západu d b li 
. a

h
ze 

zaka k k' · · 0 Y Je o
• v azs e pro;71�c1e. A posuzujeme-li ty, kdo pravděpodobně

zustan?�. v L�ndyne u moci, až lord Aberdeen odejde do soukromí 
podl.e JeJ1ch čmů od začátku války až dosud, nepřekvapí nás,jestliž;
se nekdy v budoucnu dočkáme toho, že podepíší mírovou smlo 
na �aprosto stejném základě, na jakém si ji přeje lord Aberd::

u 

kt�ry pr?to. teď m�sí �dejít z úřadu. Rakouská diplomacie zatí�
sklízela �spech za uspechem a je dost pravděpodobné že nak 
shrábne 1 vítězství.

' onec

Napsali K. Marx a B. Engels
19.-23. června 1851
Otištěno jako úvodník
v „New-York Daily Tribune"
lís. 1126 z 10. července 185/

Podle textu novin
Přeloleno z angličtiny

VÁLKA. 

K. MARX

PARLAMENTN 1 DEBATY 

Londýn, v úterý 27. června 1854
Ruský věstník vydávaný v Bukurešti úředně oznamuje, že na

rozkaz z Petrohradu bylo zrušeno obléhání Silistry, Giurgiu bylo
evakuováno a celá ruská armáda se chystá přepravit se zpátky
přes Prut. Včerejší „Times" uveřejnily v třetím vydání telegrafickou
depeši od svého vídeňského dopisovatele, v níž se říká něco podob
ného, totiž že:

„ruský car přistupuje na rakouské výzvy z hluboké úcty k svému starému 
spojenci a nařídil už svým vojskům přepravit se zpátky přes Prut". 

Lord John Russell potvrdil na včerejším večerním zasedání 
Dolní sněmovny zprávu o tom, že bylo upuštěno od obléhání Silistry,
ale oficiální informaci o tom, jak Rusko odpovědělo na výzvy
Rakouska, zatím ještě nedostal. 

Výsledkem rakouského zásahu bude to, že mezi Turky a Rusy
bude vytvořena bariéra, aby Rusové mohli zcela nerušeně provést
ústup, posílit posádky v Sevastopolu a na Krymu a snad i obnovit 
spojení s Voroncovovou armádou. Kromě toho nelze přehlédnout,
že Rusko, Rakousko a Prusko vlastně obnovují Svatou alianci ve chvíli, kdy se spojenecké mocnosti odmítají smířit s prostým obno
vením statu quo ante bellum*, snad s určitými carovými ústupky
Rakousku. 

Ale celá důmyslná stavba tohoto velkolepého „řešení", jehož
autorem je prý Metternich, je nyní úplně rozmetána povídavostístarého Aberdeena a Palmerstonovými intrikami. 

* - stavu, který byl před válkou. ( Pozn. red.)
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Je jistě ještě v živé paměti, jak při posledním provádění změn 
ve vládě ztroskotaly všechny snahy prosadit lorda Palmerstona 
do čela ministerstva války, po jehož zřízení volal hlavně palmer
stonovský tisk, a úřad, na který si urozený lord dělal laskominy, 
mu přebral peelovec vévoda z Newcastlu. Tento neúspěch zřejmě 
připomněl lordu Palmerstonovi, že je už nejvyšší čas svrhnout celý 
kabinet, a tak rozpoutal skutečnou bouři proti předsedovi vlády 
a jako záminku k tomu si vybral neuvážený projev, kterým lord 
Aberdeen odpovídal lordu Lyndhurstovi158

• Celý anglický tisk se 
ihned vrhl na tento projev, ale je důležité dodat, jak prozradil 
„Morning Herald", že spiknutí proti lordu Aberdeenovi existovalo 

už před tím, než tento projev pronesl. Pan Layard vystoupil minulý 
pátek v Dólní sněmovně a oznámil, že příští čtvrtek předloží tuto 

rezoluci: 

„Výrazy, kterých použil premiér koruny, měly vyvolat ve veřejném mínění 
vážné pochybnosti o úkolech a cílech války a zhoršit vyhlídky na čestl).ý a trvalý 
mír." 

Tato rezoluce má dvě slabiny: předně je neústavní a je ji 
proto možno odmítnout s odůvodněním, že odporuje parlament
nímu pravidlu, podle kterého nesmí člen Dolní sněmovny kritizovat 
řeč pronesenou ve Sněmovně lordů; a za druhé, rezoluce jakoby 
rozlišuje mezi namátkou volenými výrazy předsedy vlády a celou 
činností koaliční vlády. Nicméně lorda Aberdeena to tak vážně 
poděsilo, . že dvě hodiny po ohlášení zmíněné rezoluce vystoupil 
a oznámil neobvykle vzrušeným tónem, že 

· ,,příští pondělí" (tedy o tři dny dřív než pan Layard) ,,předloží sněmovně
opis depeše, kterou zaslal Rusku po podepsání drinopolského míru, a při této 
příležitosti se stručně zmíní o tom, jak byla zkreslena jeho slova, která nedávn� 
pronesl ve Sněmovně lordů k otázkám války." 

Přesvědčení, že návrh pana Layarda povede k odstranění 
lorda Aberdeena z vlády, bylo tak silné, že například „Morning 
Advertiser" již uveřejnil seznam členů vlády, kteří mají nastoupit 
místo Aberdeenova kabinetu; v seznamu byl jako předseda vlády 
uveden lord John Russell a jako ministr války lord Palmerston. 
Lze si snadno domyslet, že včerejší večerní zasedání Sněmovny lordů 
přilákalo nezvykle mnoho zvědavých a senzacechtivých intrikánů 
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z řad aristokracie, žádoucích vidět, jak se lord Aberdeen dostane 
z poněkud choulostivé a zamotané situace. 

Dřív než podám resumé projevu lorda Aberdeena a útoku, 
který proti němu vedl markýz Clanricarde, musím se vrátit k ob
dobí a okolnostem, na které se oba řečníci především odvolávali, 
k roku 1829, kdy lord Aberdeen stál v čele britského ministerstva 
zahraničních věcí. V té době ruská flotila pod velením admirála 
Gejděna blokovala Dardanely, Saroský a Enoský záliv, stejně jako 

záliv u Adramyti a Smyrny v rozporu s dohodou, uzavřenou roku 
1815 mezi petrohradským a londýnským kabinetem, která stano
vila, že Rusko nepodnikne žádné válečné akce ve Středozemním 
moři. Tato blokáda, ohrožující britský obchod v Levantě, tehdy 
vyburcovala jinak ospalé veřejné mínění v Anglii a vyvolala bouř
livé protesty proti Rusku a proti vládě. To vedlo ke schůzkám rus
kého velvyslance knížete Livena a hraběte Matuševiče s W elling
tonem a Aberdeenem. V depeši odeslané z Londýna 1. (13.) června 
1829 popisuje kníže Liven tyto rozmluvy takto : 

„Rozmluva s lordem Aberdeenem, k níž došlo asi o hodinu později," (než se 
konal rozhovor s vévodou z Wellingtonu, který ruského diplomata nijak zvlášť 
neuspokojil) ,,byla stejně pozoruhodná. Lord Aberdeen byl s obsahem naší 
rozmluvy s předsedou vlády seznámen jen nedokonale, a když se dověděl po
drobnosti, snažil se zmírnit nepříznivý dojem, který v nás mohla zanechat jeho 
slova na počátku rozhovoru. Opětovně nás ujišťoval, že Anglie nikdy nezamýšlela

vyhledávat spory s Ruskem; a jes.tliže se vláda snažila přimět nás, abychom netrvali 
na blokádě Enosu, pak byla vedena výhradně přáním předejít neodbytným 
protestům a upevnit dobré dorozumění mezi oběma kabinety; máme prý 
možná víc důvodů, než si zatím uvědomujeme, blahopřát si k výhodám, které získáváme 

z této příznivé a trvalé součinnosti. Je hrdý na to, že zachování tohoto dobrého 
vztahu může stavět výš než dočasné výhody plynoucí pro nás z blokády Ep.os
kého zálivu; ale obává se, že postoj anglické vlády v Petrohradě dobře nechá
pou. Obtíže, které občas vznikaly, jako například při nedávném incidentu, 
připisuje Petrohrad jeho zlé vůli a nepřátelskému postoji, ačkoli takovéto zá
měry a postranní myšlenky jsou zcela cizí jeho duchu i jeho politice. Ale na 
druhé straně je v choulostivém postavení. Veřejné mínění se může každou chvíli 
hrozivě obrátit proti Rusku. Britská vláda mu nemůže stále čelit, a bylo by nebezpečné 
dráždit veřejnost otázkami," (jde tu o námořní právo) ,,jež se tak těsně dotýkají 
nacionálních předsudků. Naproti tomu se Rusko může s plnou důvěrou spoléhat 
na přátelský postoj anglické vlády, která proti nim" (těm nacionálním předsud
kům) ,,bojuje".
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• Odp�věděl jse�, ž� znám váhu veřejného mínění v Anglii a sám jsem bylsved�e�, Jak se � nekolika dn�ch změnilo. Veřejné mínění je v otázce válkyproti nam, protoze nás považuJe za agresory, zatímco ve skutečnosti jsme byli�apadeni; ?bviňuje nás z úmyslů rozvrátit osmanskou říši, přestože prohlašujeme, ze takové umysly nemáme; a konečně anglické veřejné mínění se domnívá žeděláme prestižní politiku, přestože proti ní sami protestzgeme. Poučit veřejné minlni v tomto směru by byl nejlepší způsob, jak je vyvést z omylu. 
, • ��rd Ab�rdeen mi odpověděl, že tomu není.zcela tak, jak to líčím. Veřejnémmen�Je pr�tl �usk�, proto�e se v Anglii obvykle horlivě staví na stranu wlůgů,z�t? v�ak, br�sky kabinet nema naprosto nic proti tomu, abychom mťli úspěch,· naopakP�e;e nam uspech rychlj a rozhodující, protože ví, že to je jediný způsob, jak ukončit;alku, na kterou se nelze dívat jinak než jako na velké neštěstí, ježto její následkyJsou nedozírné! V závěru se anglický ministr pustil do dlouhých úvah aby dokázal, že mu připisujeme záměry, které rozhodně nemá, a zakončil prohlášením že londýnský kabinet si přeje, aby válka skončila ke cti a prospěchu Ruska. "m

'

Zvláštní je, že nikdo z protivníků lorda Aberdeena nepovažoval za vhodné odvolat se na tuto depeši, která tak jednoznačněsvědčí proti jeho vystupování v době před uzavřením drinopolskésmlouvy, že všechno, co je obsaženo v tajné depeši jeho lordstva n�psanvé P� uzavření této smlouvy, by tím úplně ztratilo význam.Predlozem uvedené depeše by bylo rázem vyvrátilo jediný argument, který lord Aberdeen dokázal ve svém včerejším projevu uvéstna svou obranu. Opravdu bránit by se byl mohl jedině tím, že by byl na oplátku otevřeně obvinil lorda Palmerstona protože celá
v ' tato „rvacka" se odehrávala čistě mezi těmito dvěma starýmivzájemně soupeřícími přisluhovači Ruska. Lord Aberdeen .začal tím, že nemá, co by odvolával nebo vyvracel, že chce pouze ,věci „vysvětlit". Byl falešně obviněn že si

�sobuje z�sluhu, že sestavil návrh drinopolské smlouvy. NeJen žeJI ne�onc1poval, ale dokonce proti ní protestoval, jak by lordi
seznali z depeše, jejíž předložení sněmovně navrhuje. Znepokojení,které tato smlouva vyvolala u něho i u jeho kolegů, bylo tak veliké že pouhá existence této smlouvy způsobila změnu celé politik;vlády v jednom velice podstatném bodě. Jaká změna politiky žeto byla ? Předtím, než byla podepsána drinopolská smlouva, ani on,l��d Aberd:en, ani vévoda z Wellingtonu, přidržujíce se v tom politiky Canmngovy, nikdy nezamýšleli vytvořit z Řecka nezávislé

království, nýbrž pouze vazalský stát pod svrchovaností Porty,
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něco na způsob Valašska a Moldavska. Po podepsání drinopolské 
smlouvy se jim situace turecké říše zdála tak nebezpečná a její 
existence tak povážlivá, že navrhli přeměnit Řecko z vazalského 
státu v nezávislé království. Zkrátka a dobře, vzhledem k tomu, 
že drinopolská smlouva tak oslabila Turecko, bylo rozhodnuto 
čelit jejím nebezpečným důsledkům tím, že byly od Turecka 

odtrženy celé provincie. To byla celá ta „změna". 
Přestože obavy z důsledků této smlouvy byly přehnané, je 

lord Aberdeen dalek toho, aby podceňoval její nebezpečnost 
a škodlivost. Prohlásil tehdy, že „Rusko touto smlouvou nezískalo 
velká území", a dokonce ještě i teď je na rozdíl od lorda Lynd
hursta toho názoru, že ruská říše se za posledních padesát let 
v Evropě valně nerozrostla (Besarábie, Finsko a království Polské, 
to zřejmě nejsou podle urozeného lorda významné územní zisky). 
Avšak - jak konstatoval ve své depeši z prosince 1829 - území, 
která Rusko získalo, byla sice malá, ale měla velký význam: jedno 
z nich znamenalo pro Rusko „výlučné ovládání plavby po Dunaji, 
další zas získání přístavů v Asii, sice ne nijak velikých, ale zato 
politicky velmi významných". (Také na ohromné území, které 
Rusko získalo na Kavkaze, lord Aberdeen asi zapomněl.) Z tohoto 
hlediska pak tvrdí, že drinopolská smlouva je počátkem obratu 
v politice Ruska, které se od této smlouvy zaměřovalo spíš na roz
šiřování politického vlivu než na získávání území. Tato změna 

politiky nebyla ovšem změnou záměrů. ,,Satan se jen stal chytřej
ším, než byl na počátku." To, že si Rusko s Karlem X. smlouvalo 
plán, jak získat Turecko ne výboji, které vždy vzbuzují rozruch, 
nýbrž sérií smluv - se přešlo mlčením. Lord Aberdeen ani ne
pokládal za vhodné zmínit se o tom, že už před uzavřením drino
polské a htinkjariskeleské smlouvy, které uvádí jako důkaz změny 
ruské politiky, se Rusko roku 1827 zavázalo Francii a Anglii, že se 
nebude pokoušet získat válkou s Tureckem další území, a že bez 
svolení Anglie by Rusko roku 1833 nebylo mohlo poslat armádu 
proti Cařihradu. 

Lord Aberdeen dále konstatoval, že jeho slova : ,,i kdyby
chom mohli získat mír třeba jen na pětadvacet let, jako tomu bylo 
při drinopolské smlouvě, nebylo by to špatné", byla nesprávně 
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jímavé je, že na jedovatý výpad markýze Clanricarda - zklama

ného kariéristy a bývalého velvyslance lorda Palmerstona v Petro -

bradě - se žádný člen kabinetu neozval a nikdo z nich nevystoupil,

aby potvrdil, že Aberdeen byl nejhorlivějším zastáncem energic-

kého vedení války. 
Markýz Clanricarde se zabýval hlavně Aberdeenovým po-

dilem na drinopolské smlouvě, celkovým zhodnocením jeho poli

tické minulosti a chybami jeho nynější vlády. Řekl, že lord Aber

deen nyní zveřejnil ve svém vlastním zájmu a z ryze osobních

důvodů depeši, kterou několik měsíců předtím odmítl sdělit dru

hým členům obou sněmoven. Tato depeše se ovšem značně lišila 

od toho, co urozený lord napsal do Petrohradu v prosinci 1829,

když byla v září toho roku podepsána drinopolská smlouva. Sku

tečnou otázkou je, jaké instrukce dal tehdy britskému velvyslanci 

a co podnikl, aby zabránil podepsání smlouvy. Generál, který velel

ruským vojskům v Drinopolu, neměl tehdy víc než 15 000 mužů 

a z tohoto množství je třeba ještě odečíst asi 5000 až 6000 mužů,

kteří byli doslova hors de combat* pro nemoci a zranění. Naproti 

tomu turecký generál stál nedaleko odtud s 25 000 Albánci. Ruský 

generál dal Turecku velmi krátkou lhůtu na rozmyšlenou, zda chce

podepsat či ne, protože si byl vědom toho, že kdyby je nechal dlouho

se rozmýšlet, mohlo by vyjít najevo, v jaké je situaci. A tak jim

stanovil jen pět až osm dní. V Cařihradě turecký minis�erský před

seda �volal schůzku vyslanců rakouského, anglického a pruského 

a ptal se jich na radu. Anglický vyslanec na základě Aberdeeno

vých instrukcí radil podepsat smlouvu co nejdříve, ačkoli jim teď

urozený lord říká, že to byla zhoubná smlouva. 

Urozený markýz zřejmě neměl chuť zmiňovat se o té okolnosti,

že Aberdeena přiměly k tomu, aby vydal příkaz k podepsání 

smlouvy, právě prudké útoky markýzova přítele Palmerstona, který 

byl tehdy v opozici a který lorda Aberdeena obviňoval z nepřátel-

ského postoje k Rusku. 
Markýz dále vytýkal předsedovi vlády, že byl vždycky nej-

horlivějším, nejvěrnějším a nejmocnějším zastáncem absolutistic.:. 

kých vlád v Evropě, a na důkaz toho uváděl historii Portugalska,

* - vyřazeni z boje. ( Pozn. red.) 
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Belgie a Španělska, narážeje zřejmě na to, že Aberdeen byl proti
známé čtyřstranné dohodě z roku 1834.160 Opravdu, jen člověk
s nestoudnou drzostí starého whigovského lorda mohl v této chvílivynášet „slávu" Belgie, konstitucionalismus v Portugalsku a Španělsku a všeobecnou blahodárnost čtyřstranné dohody pro Evropu,
o níž Palmerston ve své obraně lživě tvrdil, že si ji nevymyslel on,nýbrž Talleyrand. 

Pokud jde o operace v nynější válce, Clanricarde řekl, že plán 
tažení vypracovaly nejvyšší vojenské kruhy v Rusku v prosinci
minůlého roku a že britská vláda byla informována o to.roto plánu,
jehož cílem bylo nejen okupovat podunajská knížectví, nýbrž překročit Dunaj, dobýt Silistru, obejít Šumlu a vtrhnout na Balkán.Urozený lord, přestože měl tyto informace, .vystoupil v této sněmovně a mluvil tu o míru, aniž oznámil, jaké příkazy dávala v té 
době a až do konce února či začátku března vláda ministrovi války.

Kdyby si byl lord Clanricarde ráčil vzpomenout na odpověď,
kterou dal lord Palmerston panu Disraelimu v Dolní sněmovně 
a lord Clarendon jemu samému ve Sněmovně lordů, byl by si ušetřil směšnou situaci, že obviňuje ze zanedbání povinnosti pouze
lorda Aberdeena a nevytýká i svým whigovským přátelům to, co se
týká celého kabinetu. 

;,Kdyby vláda," zvolal markýz, ,,kdyby byla vláda před patnácti měsíci 
zvolila správný, měl bych skoro chuť říci čestný kurs; nebylo by vůbec k válce 
došlo." 

To je ovšem totéž, co říkal pan Disraeli lordu Johnu Russel
lovi. Markýz konečně dochází k takové absurdnosti, že vytýká lorduAberdeenovi osobně a výhradně všechny chyby koalice a všechny
její porážky, které utrpěla ve všech důležítých otázkách v parla
mentě. Patrně už zapomněl, že hned při vzniku kabinetu všichnisoudní lidé prohlašovali, že se neudrží ani šest týdnů, ledaže ponechá všechno zákonodárství jako „otevřenou otázku" a zdrží se
veškeré politiky. 

Po hloupé řeči lorda Broughama, který vyjádřil své hlubokéuspokojení s prvním projevem lorda Aberdeena a ještě větší s jeho druhým projevem, byla otázka uzavřena. 
324

VÁL� -PARLAMENTNÍ DEBATY

V' v , důsledkem celého tohoto incidentu je, že by1 �m,ařenaznym , . v á pokracovam ne-. , rotokol sestavený ve V1dm, coz znamen , v vv• taJDY p ' álk . ·,v rychlé zakončem se uz venlo takřát 1 kých akci a v Y, v JeJIZ 

�:ě: že konsolidované půjčky stouply o 3 %, přesto�e �yly, n: tr�:
velké půjčky, a že se ve vojenských klubech uzavira y saz y, 
válka skončí do čtyř týdnů. 

Napsal K. Marx 27. červ n� 185� " 
Otištěno v „New- rork Datly Tribune '

lis. 41 '16 z JO. července 1854
Podpis: Kare l Marx  

Podle textu novin 
Přeloženo z angliltiny 
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*POVSTÁNI V MADRIDU.
RAKOUSKO-TURECKA SMLOUVA.

MOLDAVSKO A VALAŠSKO

Londýn, v úterý 4. července 1854 Dlouho očekávané vojenské povstání v M . 
. . 

puklo pod vedením generálů O'D li adndu konečně pro-sk, l 'd , 1. onne a a Dulceho 
1a1 F e v a m 1s ty nás spěch ·, . . . v 

• rancouz-španělská vláda už zdolalaalJl UJbisttt, �; p�dle zpráv, které dostaly, Al ne ezpec1 a ze p t' ·, · e madridský dopisovatel list M . ovs a�1 Je. potlačeno. drobně popisuie povsta'n1' a 't � " ornmg Chromcle", I!:terý po-. � c1 UJe proklam · l 0 povstalci stáhli z hlavního • t . ac1 povsta cu, píše, že se skou posádkou, a že jestliže� ad J_edn �roto, aby. se spojili s alcal-b b ,v, a n mc nepodmkn d · ez o tlz1 do Zaragozy Kd b 1 , e, ostanou se 1 d , . y y ce a akce byla ú vv v•v, � s e m vzpoura v tomto měst v152 b l , spesneJs1 nez po-
akce Francie, vyvolalo b to s

e 
0

/ Y Y by ti-� narušeny válečné podobně by to mělo vli/i na 

p 
l k�e{1 Fra?cu a Anglií a pravdě

a Spojenými státy. v e omphkace mezi ŠpanělskemUkázalo se, že pánové Ho definitivně neposkytli R k pe a �pol. z Amsterodamu J·eštěUS U novou pŮ vk . k . podle zpráv z londy'nsk, h lJC u, Ja Jsem se domníval*d• , e a mane esterské bur . t um zatím ještě neposkytl ké , , . · zy, ento bankovnízálohu. Přistoupil pouze na :s 

že :tatm ť�kladně ,žádnou peněžníevropských burzách al : luto puJcku nab1dne na různých
o • v 

, e neprevza žádné ' k , puJcka asi nebude mít valný , v h zavaz y. Soud1 se, žea Frankfurtu, nebyla tam na
�s��c ' �_jak se -�ovídáme z BerlínaHamburský senát ji zakázal , v 

� Va k�rIJata nIJak zvlášť příznivě.zástupci a konzulové varova�r

� ne otovat a angličtí diplomatičtí
* . podle zprávy v „Morning Chro-Viz tento svazek str 306 (n d) , · . cozn. re . 
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nicle" - britské poddané před upisováním této půjčky, neboť „jeurčena na válku vedenou proti královně". Zprávy o pohybech ruských vojsk po tom, co bylo upuštěnood obléhání Silistry, si odporují. ,,Moniteur" oznámil, že Rusov0ustoupili za Prut, kdežto vídeňská „Presse" tvrdí, že není nejmenšího důvodu tomu věřit. Zdá se naopak, že Rusové nemají v úmyslu vyklidit ani Valašsko, neboť generál Liprandi zaujal postavení u Ploješti a Campiny a přední hlídky umístil u vstupu do Červenověžského průsmyku, zatímco hlavní armáda, ustupujíc přes Slobozii a podél levého břehu Dunaje, se prý zastavila u Braily. Na druhé straně Liděrsův sbor, který držel Dobrudžu, ještě neustoupil z linie Trajánova valu a není pravděpodobné, že by i v případě dalšího ústupu vydal Macin a lzakču. Kolují pověsti, že do Moldavska proudí nové oddíly; Rusové tam podle všeho zamýšlejí 
soustředit značné síly. Z Podolí tam přibyl sbor generála Paňutina a stahují se tam další síly z Besarábie. Celkem prý mají Rusové v Horním Moldavsku mezi Jasy, Romanem a Botošani 60 000 vojáků; jedna divize o 20 000 mužích pak stojí poblíž Kamence. ,,Paskevič prohlásil," píše „Ost-Deutsche Post", ,,že v žádném případě neopustí ústí Dunaje." Svůj ústup vysvětlují Rusové jen epidemií, která vypukla na horním Dunaji. Smysl rakouských akcí je zatím ještě úplně nejasný. Coroniniův sbor prý dostal rozkaz nalodit se ve Ršavě na parníky, přepravit se po řece do Giurgiu a odtud táhnout na Bukurešť. ,,CorriereItaliano", rakouský vládní orgán, oznamuje, že jediným cílem této operace je zaujmout neutrální postavení ve Valašsku, ale zároveň 
se dovídáme, že Rusko odmítlo rakouské „ultimátum". V telegramu otištěném v „Morning Chronicle" se říká: 

„Ve své odpovědi na rakouské výzvy vyjadřuje ruský car ochotu jednat 
se čtyřmi mocnostmi o všech otázkách mimo otázku výsad sultánových křesťan
ských poddaných. O této otázce chce jednat pouze -přímo s Portou a odmítá 
vměšování čtyř mocností. Rovněž odmítá dát jakékoli záruky, že vyklidí po
dunajská knížectví." 

Je tedy docela dobře možné, že důsledkem tohoto odmítnutíbude předstíraná válka mezi Rakouskem a Ruskem, která by se vší pravděpodobností vedla právě k takové velkolepé srážce, jako byla 
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slavná událost u Bronzellu163 jíž sk ··1 
válka mezi Pruskem a R k 
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vazuje, že hned, jak to bude možné, obnoví v podunajských knížectvích zákonný 

pohl.dek, vyplývající z výsad poskytnutých Vysokou Portou ve věci vnitřní správy 

těchto oblastí. Takto obnovené místní úřady nesmějí však rozšiřovat svou pravomoc 

natolik, aby vykonávaly jakoukoli kontrolu nad císařskou armádou". 

Rakouský císař si tudíž vyhrazuje naprostou volnost obnovit
zákonný pořádek, až se to bude jemu zdát možné; a i potom může 

obnovit místní úřady jen proto, aby je podrobil rakouskému stan
nému právu, zcela po vzoru ruského generála Budberga. 

Podle čtvrtého článku : 
„rakouský císařský dvůr s� zavazuje, že neuzavře s ruským carským dvorem

žádnou dohodu, která by nevycházela z uznání výsostných práv sultánových

a celistvosti jeho říše". 
Pátý článek dodává: 
„Jakmile bude dosaženo cíle této konvence uzavřením mírové smlouvy

mezi Vysokou Portou a ruským dvorem, učiní rakouský císař okamžitá opatření, 

aby jeho vojenské síly byly odvolány ihned,jak to bude možné. Podrobné podmínky 

týkající se odvolání rakouských vojsk budou předmětem zvláštní dohody s Vyso-

kou Portou." 
V prvním z těchto dvou článků si Rakousko vyhrazuje právo 

uzavřít s Ruskem dohodu založenou prostě na statu quo, jak byl 

stanoven vídeňskou nótou164. V posledním článku slibuje Rakousko 

odvolat svá vojska nikoli po dohodě s Ruskem, nýbrž teprve tehdy,
až bude uzavřena smlouva mezi Ruskem a Tureckem. ,,Materiální
záruka", kterou už nemá bezpečně v rukou Rusko, se odevzdává 

do rukou Rakouska a Rakousko dostává zmocnění ponechat si ji ·
se souhlasem Porty tak dlouho, dokud se Turecko nepřipojí k „do
hodě mezi oběma imperátorskými dvory". 

Šestý článek opravňuje Rakušany, aby bez třeba jen zdánli-
vého zaplacení převzali všechny zásoby potravin, které zůstanou 

v podunajských knížectvích po odchodu ruských vojsk . Výhody této

dohody mohou plně ocenit jen v Německu, kde si obyvatelstvo

zvyklo přijímat rakouské posádky jako trest za své revoluční hříchy
a kde Rakušané v letech 1849 až 1850 vyjedli celé kraje. 

Smlouva fakticky znamená, že Turci vydali podunajská kní-
žectví do rukou Rakouska a vzdali se svrchovanosti nad nimi.
Turci se tím dopustili právě tak hrubého porušení práv moldav
ského a valašského lidu, jako předtím Rusové. Turci jsou totiž
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r::: t�k �á�o opráv�ě� �devzdat podunajská knížectví do rukouu� a, Ja o prohlas1t Je za ruské provincie. " Narok Porty na svrchovanost v Moldavsku a Val·" 
k . lozen na smlouvách z roku 1393 1460 a 1513 D h dass u J� za� roku 13:3 mezi Valašskem a Tu;eckem obsah�je ;t: č�á��a�rena

„Članek I. My, Bayazit atd ve své svr h , Y jež se spolu se svym' vládno ;' kníy c ované shov1vavosti vuči Valašsku uc1m zetem pod b ·1 ., 'ustanovujeme aby se tato z y d 'I ro I o nas1 neporazitelné říši ' eme a e spravoval dl , h ' a aby valašský kníže měl plnou svobodu hl y a po, e svyc �lastních zákonůsousedy, jak a kdy se mu zlíbí. vy asovat valku a uzav1rat mír se svými
Článek Ill Kníž t (kř ť k , 
Článek IV.· Valaš:t kn;_s a_ns a) _budou v�lit metropolité a bojaři. daň 500 piastru." y ize Je povmen platit do říšské pokladny každoročni

dem tmlouMva huzavdřená roku 1460 mezi valašským knížetem Vla-. · a e me em II. stanoví: . 
y
„Článek I. Sultán souhlasí a zavazu·e . ' Valassko a bránit je proti každému n "'tJI. se �ya sebe I své nastupce chránit , , epn e 1 amz vyžad · k 1· ·· uznam své svrchovanosti nad V I • k . k , y U Je co o I Jmého kromě · . a ass em Ja ozto suveré ' k ,. , Jsou VOJ;odové povinni platit Vysoké Portě daň 10 nm_m �1zectv1m, a za to
Članek II. Vysoká Porta se ni'ak neb Y

• 000 p1astru. 
ného knížectví a žádnému T k �. , ude vmesovat do místní správy zmíně-ur ov1 nem dovoleno t bez závažného du.vodu. vs upovat na uzemí Valašska 

Článek III. Vojvody volí i n  d 'l . tuto volbu schvaluje. a a e metropolité, biskupové a bojaři a Porta
Článek IV. Valašský národ se bude ď I y "' . a vojvodové budou mít prslv d v· na a e svobodne nd1t vlastními zákony. � 0 na z1votem a smrť , h dd , I právo uzavírat mír či vypovídat v'Ik ·v b I svyc po anych, jakož • . a u, amz se udou m t · kk 1· d za své cmy Vysoké Portě." use Ja o 1 zo povídat 
Třetí smlouva je smlouva z roku 1513 v níž M Id k , , svrchovanost p ty d , , ' 0 avs o uznava " . or a ostava za to dokonce ještě lepší podmínk nez SI vymohlo Valašsko. · _ Y, 

" . s:111ouvy uzavřené mezi Ruskem a Tureckem n U�Jme zrušit platnost smluv, které Moldavané a v:7��ly sa1:1�� :ni 

0

:!:::::�, P;:��1e !yto n�rod� nikdy nevyjedná v::� �z�';s�:
konstatovat ž: Rusko 'sa 

by VdYJ:dnavlala za ně. Je ostatně nutno' mo v nnopo ské smlo " 1 , " ,kapitulace V T k V , uve uzna o zm1nene. c an u teto smlouvy se praví: ,,Ježto knížectví valašské a moldavské se na základ" k . I , e ap1tu ac1 podrobila 
330 

POVSTÁN1 V MADRIDU. - RAKOUSKO-TURECKÁ SMLOUVA 

svrchovanosti Vysoké Porty a Rusko jim zaručilo jejich rozkvět ( !), rozumí se 
samo sebou, že budou nadále užívat všech výsad a práv, které jim byly poskytnuty na základě jejich kapitulací." 

Z uvedených kapitulací, které dosud platí, protože nebyly žádnou pozdější smlouvou zrušeny, vyplývá, že podunajská knížectví jsou dva suverénní státy pod svrchovaností Porty, jíž platí daň za to, že je Porta ochrání přede všemi vnějšími nepřáteli, ať je to kdokoli, a přitom se nijak nebude vměšovat do jejich vnitřní správy. Turci nejenže nemají právo povolovat okupaci Valašska jinému státu, nýbrž dokonce sami nesmějí vstupovat na valašské území bez závažného důvodu. A nejen to: protože Turci tímto způsobem porušili kapitulace uzavřené s Valachy, a tím ztratili právo 
na svrchovanost nad nimi, mohli by Rusové dokonce - kdyby se Valaši na ně obrátili - založit své právo na vyhnání Rakušanů 
z podunajských knížectví na tom, že Turecko porušilo smlouvy. A to by nijak nepřekvapilo, protože to byla odjakživa ruská politika. Rusové pobízeli a dokonce nutili Turky k porušování práv Valachů, aby mezi ně zaseli nepřátelství a měli tak záminku k zásahu. Co se například stalo roku 1848? Na jaře toho roku předložilo několik bojarů moldavskému knížeti petici, v níž žádali ně
které reformy; z podnětu ruského konzula byly tyto požadavky 
nejen zamítnuty, nýbrž autoři petice byli uvrženi do vězení. Nepokoje, které to vyvolalo, poskytly Rusům záminku překročit 25. června hranice a táhnout na Jasy. V té době také valašský hospodar po vzoru ostatních evropských vlád přislíbil řadu reforem, kteréžádala liberální strana valašských bojarů. To bylo 23. června. Není
ani třeba říkat, že tyto reformy se nijak nedotýkaly svrchovanostiPorty. Zato ovšem úplně odstranily všechen vliv, který Rusko
získalo základním zákonem vyhlášeným za ruské okupace knížectví roku 1829 165

, který byl těmito reformami zrušen. Konstitucezavedená místo tohoto základního zákona odstranila nevolnictví
a odevzdala rolníkům do vlastnictví část půdy, kterou měli v držení,přičemž statkáři měli za odňatou půdu i za ztracenou nevolnickoupráci dostat od státu náhradu. Rusové pak přiměli vládnoucího
knížete, aby odstoupil, a řízení státních záležitostí převzala prozatímní vláda. Porta, která, jak jsme viděli, neměla právo .vměšovat
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se do vnitřních záležitostí knížectví a kte á á 1 dobu, aby protestovala proti vstu u ru 
, r �rop s a vhodnouposlala do Valašska Suleim 
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• 

;i ana pasu s tureckou a ' d 
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metala hromy a blesky ;r:t���;:{�: a�resovaný�� celé �v:opěnastolil republiku a vyhlásil k . u lidu a obvmovala JeJ, že silné ruské vojsko Prut a táh�:::1s;us. 1.. �rp�� �848 překročiloPortou náhle odvolán a sultán odm 'tl u.��rest. Sule�man paša bylkterá přiiela do C •. 

h d 

. 1 pnJmout valasskou deputaci 
;i an ra u na Jeho vla t , á , ' 

objevil před Bukureští Fuad fi d" • t m pozv m; 25. září sehlásil že p· .• 1 . d" • e en 1 v ce e turecké armády a pro-' nse Je me proto aby R k ·1 , . 
do podunajských knížectví . 'v 

důvě�; � :j:::� �:tku v.�rhn�ut100 000 obyvatel z Bukurešti a ok l' u vys o pres šatech v čele s d h o i, beze zbraně a ve svátečních , UC ovenstvem aby · v• , l N . efendi vyzval ab k • 
d 

', Je pnv1ta o. ato Je Fuad , Y nemu o tabora poslali d 
· • ., 

své instrukce. Pan Bratian , • • eputac1, ze JI sdělí pravuje : u ve sve zpráve o techto událostech vy-
,,Sotva se deputace dostavila k Fuadu f, se turecká vojska vrhla rychl' h d 

e end1mu, byla zatčena; zároveň· d ym poc ó em na Bukure·ť k k Jez ectva podupali Turci pokojné ob t I ., . • _s ; opyty oní svého servali jim prapory rozlámal· k.,. 
yv

.
a

l
e e, �ten Je vysh vítat jako své pí-átele • ' 1 nze, ostre ovah kasár k é · · · ' mestskou čtvrť pálili kartáči d I • k, h . ny, na ter narazili, 1 celou' 0 va ass yc VOJáků kt „ b 1· a tak je donutili vzdát se a sJo··t b • ' en Y 1 v oněch kasárnách . z1 z rane nemoc é b T kd • 'mklo do města, plenilo vraždilo a ' h' I .. n po I I; yz pak vojsko pro-' pac a O Jmé hrozné násilnosti." Zde se k turecké armádě • · · · Ďugamel a fakticky se ujal jejíh

:::;Jl� ;usk� zm�cněnec generál
armáda. Výsledkem byla balt r mk.' a m m nasledovala ruská. .. , a- 1mans a smlouvaisa podle ,. b 1 mimo Jme obnoven ruský základní zák t kz ', n1z y 

on, a vany statut, který
* - knížecí místodržitelství. (Pozn. red.)
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neznamená nic jiného než onen status quo, k němuž se nyní Rakousko zavazuje Valašsko vrátit. Je jasné, že kdyby nyní vstoupil do Valašska Ůmer paša se svou vítěznou armádou, Turci, poučení svou nedávnou zkušeností a protože jsou ve válečném stavu s Ruskem, by znovu zavedli konstituci z roku 1848 se vším tím, čemu se říkalo „republika a komunismus", a se všemi plody roku 1848. Nikdo nebude věřit, že Rakousku by se tato vyhlídka zamlouvala víc než Rusku. Na druhé straně je právě tak jasné, že na Portu byl jistě vyvinut neobyčejný nátlak, aby se dala přinutit k dalšímu porušení svých smluv s Valaš
skem, neboť ze zkušenosti ví, jaké by to mohlo mít následky. Tento nátlak nemohl vycházet odnikud jinud než od anglického vyslance. Je proto zajímavé připomenout, jaké stanovisko zaujímal lordRedcliffe a jeho nadřízení na Downing Street k porušení práv Moldavska a Valašska, jehož se dopustili Rusové a Turci v letech 1848-1849. Když v červnu 1848 ruská armáda poprvé překročila moldavské hranice, prohlásil lord Palmerston v Dolní sněmovně na dotaz nepostradatelného Dudleyho Stuarta, že 

,,ruská armáda vstoupila do Moldavska bez rozkazu petrohradského kabi
netu a že jejím cílem je pouze zachování či obnovení pořádku, a hned jak toho 

dosáhne, bude stažena, že přišla se souhlasem hospodara a že Rusko si nečiní
nárok na přivtělení tohoto území".

V srpnu 1848, když ruská armáda při svém pochodu na Buku
rešť znovu překročila Prut a když Moldavané a Valaši vyslali deputaci do Cařihradu, obrátil se díván o radu na anglického a francouzského vyslance a lord Redcliffe mu doporučil, aby se držel politického kursu vytyčeného Ruskem. V říjnu, když Turci a Rusové společně obsadili Valašsko, Rusové pronásledovali jakéhosi valašského důstojníka až do sídla velitele tureckých vojsk v Bukurešti Ůmera paši, který společně s Fuadem efendim proti tomu protestoval. Když se Porta dověděla 

o této urážce, prohlásila, že už nechce mít s Rusy nic společného 

a nařizuje svým vojskům ustoupit za Dunaj, aby nebyla nadálespoluvinna na ruské politice v podunajských knížectvích. PřitomPorta hrozila, že se obrátí k velmocem se slavnostním protestem
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a ��dro?ným m::11orandem o všem, co se událo v podunajských 
kmzectvic� .. A tyz vyslanec tehdy znovu zakročil a tyto úmysly 
Porty zmanl. 

K�n�čně v d�bě, �dy společná rusko-turecká okupace v roce 
1849 p_resla ,v hru_zovladu _a �dy se Maghiero, velitel valašských 
nepravidelnych :'OJsk, samoJedmý postavil na ozbrojený odpor, byl 
donuc,en, ustoupit za Karpaty, ,,neboť ho k tomu přemluvil britský
gene,ralm konzul, který ť.oukazov�l na to, že přítomnost jeho
arm�dy by ochromovala cmnost diplomacie, a ujistil ho, že jeho 
zeme brzy dostane svá práva". 

.Napsal K. Marx 4. července 1854 
Otištěno v „New- York Daily Tribune" 
čís. 4134 z 19. července 1854 

' 

Podpis: Kare l Marx 

Podle textu nov in 
Přelof.eno z angličtiny 
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Asi před osmdesáti lety, když vítězné armády Kateřiny II. 
odtrhávaly od Turecka jednu provincii za druhou, předtím, než 
bylo z těchto provincií vytvořeno to, co se dnes nazývá jižní Rusko, 
napsal básník Děržavin v jednom z výlevů lyrického nadšení, jimiž 
opěvoval ne-li ctnosti, tedy aspoň slávu této carevny a osudem před
určenou velikost její říše, pozoruhodné dvojverší, kter"é ještě dnes 
v jádru vystihuje nadutost a sebevědomí carské politiky: 

,,Nač tobě svazky? - ó Rusi! 

Vykroč, a celý svět je tvůj."* 

Možná, že by to platilo i dnes, jen kdyby Rusové mohli vy
kročit, ale v tom jim brání velmi vážná překážka. Proto jsou aspoň 
prozatím nuceni dobytí světa ještě odložit. Ale zvlášť trpké sousto 
pro pýchu Rusů je to, že se jim nepodařilo vrátit se domů se zá
stavou světovlády, nýbrž jsou dokonce nuceni obejít se i bez klíčů 
k obyčejné dunajské pevnosti Silistře, kterou přísahali dobýt stůj 
co stůj. A ještě bolestnější je, že za sebou zanechávají i hroby asi 
50 000 svých bratří, kteří zahynuli jenom v tomto tažení na nemoci 
a v boji. 

Z vojenského hlediska je obléhání Silistry nesporně nejvýznam
nější událostí od počátku války. A právě proto, že se Rusům ne
podařilo dobýt tuto pevnost, je celé tažení prohrané, a jejich nynější 
ústup za Seret je ještě provázen ostudou a carovou nemilostí. 
Dřívější etapy obléhání jsme už našim �tenářům podrobně, a jak 

* Děržavin, ,,Na dobytí Varšavy". (Pozn. red.)
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doufáme, srozumitelně vyložili; nyní, když jsme konečně dostali 
ruská úřední hlášení, která přivezl parník „Pacific", můžeme celou 
záležitost sledovat až do konce, aniž křivdíme té či oné straně. 
Mimo ruská hlášení, která o tom, co uvádějí, píší jasně, srozumitelně 
a věcně, ale přitom mnoho věcí opomijejí, máme ještě zprávu 
poručíka N asmytha ( od bengálského dělostřelectva), kterou psal 
pro londýnské „Times"168

• Je to úplný deník obléhání, který uvádí 
zajímavé podrobnosti, ale je napsán poněkud ledabyle a tu a tam 
je nepřesný v datech. Můžeme směle říci, že tyto pozdější a podrob
nější zprávy plně potvrdily naše dřívější názory a závěry o obléhání, 
až na ten detail, že Turci neupustili od obrany pevnůstky Arab 
Tabia, kdežto my jsme předpokládali, že to v posledním stadiu 
obléhání budou muset učinit. Rusové si při svých operacích počínali 
zřejmě ještě neuváženěji, než jsme předpokládali. Nejdříve provedli 

pravidelný útok na pevnost od východu z dunajské doliny a dou
fali, že budou moci úplně obejít detašované pevnůstky a udělat 
hned průlom do hlavní hradby pevnosti. Měl-li tento pokus ně
jakou přednost, pak jedině tu, že byl originální. Je to snad první 
příklad toho, že byly zřizovány zákopy a přibližovací zákopy proti 
pevnosti v prostoru, který byl nejen ohrožen z boku, ale i přímo 
ovládán z týlu výšinami opevněnými nepřítelem. Později však byl 
právě na tyto výšiny veden další, nepravidelný útok, a to tak 
důmyslně, že když bylo ztraceno čtrnáct dnů průzkumem a pokusy 
o zteč, v nichž zahynuly nebo byly vyřaženy z boje tisíce ruských
vojáků, muselo být nakonec přece jen zahájeno pravidelné oblé
hání. Tolik o umění Rusů. A nyní přejděme k jednotlivostem oblé
hání .

1. června dostali Rusové z levého břehu Dunaje novou do
dávku obléhacích děl, z nichž sestavili baterii proti Arab Tabii. 
Vyhloubili šachty a nakladli miny pod kontreskarpy a glacis této 
pevnůstky. 2. června byl zabit granátem velitel Silistry Musa paša. 
K večeru odpálili Rusové minu pod jednou z bašt Arab Tabie. 
Protože tehdy ještě nemohli dosáhnout hřebene glacis, nebyla mina 
asi příliš přesně položena. Vzdálenosti i směr nejmenšího odporu 
musely být špatně vypočteny, neboť mina nejen nepoškodila turecké 
obranné stavby, ale explodovala nazpět a zasypala ruské zákopy 
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krupobitím kamení a hlíny. Tam však stály úderné oddíly připra
vené ke zteči a lze si snadno představit, jak asi na ně takové krupo
bití kamení zapůsobilo. Jak málo se Rusům podařilo účinně bloko
vat pevnost, je vidět z toho, že toho dne proniklo z Razgradu zá
padně od Silistry do obleženého města na 5000 vojáků tureckého 
nepravidelného vojska. 

Od 4. do 8. června se pokračovalo v kopání zákopů proti Arab 
Tabii. Rusové dosáhli glacis a směle vedli podkop až k jeho hře
beni, byli však přitom jen velmi chabě podporováni palb�u svéh� 
dělostřelectva. Začali pokládat minu pod příkop a dostali se s m 
až pod eskarpní stěnu bašty. Tyto práce nebyly ještě skončeny, �dyž 
generál Paskevič uspořádal 9. června další ze svých nepochopitel
ných demonstrací ozbrojené síly v podobě mohutného průzkumu 
pevnosti, jehož se zúčastnilo 31 praporů, 40 eskadron a 144 polních 
děl. Co tím chtěl získat, nikdo neví. Vypadalo to jako jedna z oněch 
demonstrací podnikaných pouze s nejasnou nadějí, že se snad při ní 
naskytne nějaká příležitost k vážné akci nebo že se aspoň podaří 
přesvědčit nepřítele o nesmyslnosti dalšího odporu. Na Turky to 
ovšem naprosto takto nezapůsobilo. Naopak vyslali jezdectvo v síle 
4000 mužů, které bylo podle ruského bulletinu úplně rozbit�. 
Nasmyth naproti tomu tvrdí, že se Turci vrátili se 60 ruskými koňmi, 
které v této šarvátce ukořistili. A Paskevič, místo aby provedl re
kognoskaci, z které by měl nějaký užitek, byl sám rekognoskován 
tureckou dělovou koulí, která ho vyřadila z boje, takže musel být 
převezen do Jas. . 

10. června dosáhlo obléhání kulminačního bodu. Velká mma,
Šilděrova poslední naděje, vybuchla. Skutečně prorazila v čelné 
baště Arab Tabie použitelný průlom. Ruské oddíly nastoupily ke 
zteči. Ale jak se dalo čekat, Turci už dávno předtím zřídili coupure 
čili druhý násyp s příkopem hned za hlavní hradbou, a když 
se tam Rusové dostali, zjistili, že nemohou dál a že jsou vystaveni 
vražedné palbě. Jakmile se ovšem oddíl provádějící zteč jednou 
zastaví, znamená to, že je poražen, neboť palba nepřátel kry
tých valy a podporovaných dělostřelectvem z �a�ové vzd�lenost_i,
kdy každý výstřel znamená bezpečný zásah, JeJ v několika mi
nutách donutí k ústupu. Rusové tedy museli co nejrychleji ustou-
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pit zpátky průlomem; přitom je Turci pronásledovali až k jejich 
zákopům a zničili jim část obléhacích staveb. Tato zteč byla 
poslední vážnou akcí Rusů proti Silistře. Jestliže se naoko a for
málně pokračovalo v obléhání, dokud nepřišel rozkaz obléhání 
zastavit, pak opravdu jen naoko. 12. června byla blokáda tak 
chabá, že evropští důstojníci ze Šumly se bez potíží dostali až 
do pevnosti. 

Rusové · začali se zákopovými pracemi v dunajské dolině 
19. května. 22. května začaly jejich baterie, celkem sedm, ostřelo
vat Arab Tabii. Příštího dne bylo proti této pevnůstce nasazeno
dalších patnáčt děl. Ale přesto byl pravidelný útok na Arab Tabii
podle ruské zprávy zahájen teprve 31. května. To by nasvědčovalo
tomu, že baterie zřízené 21. a 22. května plnily pouze funkci
první paralely a byly vyzbrojeny těžkými polními děly proto,
aby pevnůstku postřelovaly podélně. Od 31. května do 10. června
se ruské baterie přiblížily k pevnůstce až na sto yardů, tj. od
první ke třetí paralele na úpatí glacis. Rusové nekorunovali
glacis a nezřídili ani zákopové baterie, ale jak jsme se už zmí
nili, prokopali svah glacis, aby mohli v jeho hřebeni vyhloubit
šachtu pro minu.

Protože ze všech zpráv je zřejmé, že Arab Tabia byla sotva víc 
než polní opevnění sice značných rozměrů, ale neschopné dlou
hého odporu, zasluhuje počínání jeho obránců, kteří se skládali ze 
čtyř praporů a 500 mužů nepravidelného vojska pod velením Huse
jina paši, nesporně nejvyšší pochvaly. Devět dní ostřelování daleko
nosnými děly, jedenáct dní zákopového boje, dvě miny a čtyři 
nebo pět ztečí, a to všechno končí porážkou nepřítele; neznáme 
skutečně v dějinách války druhý případ, �dy by se pouhé vnější 
opevnění typu Arab Tabie dokázalo tak držet. Nesjpíš se to ještě 
dá srovnat s obranou Kolbergu Prusy roku 1807 a Gdaňska Fran
couzi roku 1813. 

Je dost překvapující, že po celou dobu obléhání Ůmer paša 
nepodnikl nic, aby podpořil nebo vyprostil tak důležitý bod. Z jeho 
dopisu Samimu pašovi, guvernérovi Vidinu, se ovšem dovídáme, 
že byl skutečně připraven přijít Silistře na pomoc, ale tu se Rusové 
najednou stáhli na levý břeh Dunaje. 
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,,Jak víte," píše se v tomto dopise, ,,shromáždil jsem �šechny
,
naše sil!

před Šumlou a chystal jsem se táhnout pevnosti na pomoc. Šestjezdeckych pluku 
a tři baterie už odtáhly ze Šumly s tímto úkolem. Rusové, kteří se o tomto po
hybu dověděli, stáhli se náhle s celým svým dělostřelectvem na levý břeh. Za těch 
čtyřicet dní, co obléhali pevnost, měli 25 000 mrtvých." 

Co teď Rusové chtějí dělat, nelze říci. Podle některých vídeň
ských novin zamýšlejí zaujmout postavení za řekou Buzau. Ale 
tyto noviny se tváří, jako by Rusy hnal zpět strach z Rakušanů, 
přičemž i Buzau prý už Rakušané obešli. Kdyby se Rusové po
kusili držet Moldavsko, obešli by je Rakušané z Haliče a Bukoviny. 
Ale kdyby se ruské jednotky v Polsku včas spojily s bývalou dunaj
skou armádou v Podolí a Volyni, mohly by zase obejít z boku 
Rakušany, takže severovýchodní část Haliče až k San u a Dněstru 
by byla vystavena jejich útoku. 

Kdybychom na okamžik nechali stranou politické zřetele a 
prostě předpokládali, že Rakousko je ochotno spolu se spojenec
kými silami zaútočit na Rusko, byla by situace takováto: Rakousko 
by mohlo pro společné akce se spojenci postavit 200 000 až 250 000 
mužů a spojenci mají k dispozici asi 100 000 nebo 120 000 
Turků a 60 000 mužů anglo-francouzského vojska. Proti těmto 
silám by mohlo Rusko postavit čtyři sbory dunajské armády se zá
lohami, jež po odečtení příslušných ztrát mohou mít asi 200 000 
mužů. Druhý armádní sbor pod velením Paňutinovým a tři jez
decké záložní sbory spolu s některými dalšími pěšími zálohami 
a posilami z nových odvodů mohou mít dohromady zhruba 180 000 
mužů takže celková branná moc Ruska by činila 350 000 vojáků; 

' 

od toho by se ovšem musely ještě odečíst posádky nutné ke střežení 
Krymu a některých částí jižního Ruska. Kromě toho by ještě 
zbývala garda, granátníci a první armádní sbor, kterých by se dalo 
použít pro obranu Polska a pobaltských provincií - a to nepočí
táme finský sbor v síle asi 15 000 mužů. Uvážíme-li toto všechno, 
nebyl by rozdíl mezi oběma válčícími silami tak velký, aby Rusko 
nemohlo počítat se skromným úspěchem, kdyby se omezilo jen 
na obranu. 

Jestliže Rakousko nemá jiný úmysl než zprostředkovat mezi 
válčícími mocnostmi, jak se dá soudit z posledních diplomatických 
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zp:�v a z }eho úp},n� nečinnosti na moldavskýc� hranicích, pak 
muzeme s Jistotou nc1, že se letos ani v Moldavsku ani v Besa�áb" 
nebude už nic vážného dít. 

' u 

Napsal B. Engels 6. července 1854
Otištěno jako úvodník 
v „New-York DailJ, Tribune"
;r_, 

' 

<-IS. 4139 z 25. července 1854
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K. MARX

*P O D R O B N O S T I O M A D R I D S K É M

POVSTÁNI. -

RAK O U S KO-PR U SKÉ PO ŽADA VK Y. -

NOVÁ RAKOUSKÁ PŮJČKA. 

VALAŠSKO 

Londýn, v pátek 7. července 1854 

Zprávy, které dostáváme o vojenském povstání v Madridu, 
jsou nadále velmi útržkovité a navzájem si odporují. Všechny tele
grafické zprávy z Madridu jsou samozřejmě z vládních pramenů 
a jsou právě tak nespolehlivé jako zprávy uveřejněné v listu „Ga
ceta"169. Mohu vám tedy zatím podat jen přehled skrovného mate
riálu, který mám po ruce. 

Čtenáři si jistě vzpomenou, že O'Donnell byl mezi těmi gene
rály, které královna v únoru vypověděla; odmítl tehdy uposlech
nout, ukryl se v Madridu a ze svého úkrytu vedl tajnou korespon
denci s madridskou posádkou, hlavně s generálem Dulcem, generál
ním inspektorem jezdectva. Vláda věděla, že se O'Donnell skrývá 
v Madridu, a 27. června v noci byli ministr války generál Blaser 
a generálkapitán* Nové Kastilie generál Lara varováni, že se chystá 
povstání pod vedením generála Dulceho. Ale nebylo podniknuto 
nic, aby se povstání zabránilo nebo aby bylo v zárodku potlačeno. 
A tak generál Dulce 28. června pod záminkou přehlídky bez obtíží 
shromáždil asi 2000 jízdních vojáků a provázen O'Donnellem 
vytáhl s nimi z města s úmyslem unést královnu, která tehdy dlela 

* - generálka pi tán ( ca pi tán general) byl ve Španělsku nejvyšší vojenský 
velitel provincie v hodnosti polního maršála. (Pozn. čes. red.) 
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v Escorialu. Plán se však nezdařil a královna přijela 29. června 
v doprovodu ministerského předsedy hraběte San Luise do Madridu 
a provedla tu přehlídku. Povstalci se zatím zmocnili okolí hlavního 
města. Připojil se k nim plukovník Echagile a 400 mužů princova 
pluku, kteří s sebou vzali plukovní pokladnu s 1 000 000 franků. 
Kolona složená ze sedmi praporů pěchoty, jednoho jezdeckého 
pluku, jednoho oddílu jízdního četnictva a dvou dělostřeleckých 
baterií opustila pod velením generála Lary 29. června večer 
Madrid, aby se utkala s povstalci, kteří se usadili ve Ventas del 
Espiritu Santo a ve vsi Vicalvaro. O bitvě, kterou tam 30. června 
obě armády svedly, jsme dostali tři zprávy - jednu oficiální, kte
rou podal generál Lara ministru války a která byla uveřejněna 
v „Gacetě", druhou, která byla uveřejněna v „Messager de Ba
yonne", a třetí od madridského zpravodaje listu „Indépendance 
belge", který byl očitým svědkem bitvy. O první zprávě, kterou lze 
ostatně najít ve všech londýnských novinách, není mnoho co říci; 
generál Lara v ní píše, že napadl povstalce, potom zase, že povstalci 
napadli jeho, že na jednom místě získal zajatce, jinde zase, že je 
ztratil, že dobyl vítězství a vrátil se do Madridu, a nakonec, že 
povstalci ovládli pole, on je však pokryl mrtvolami „nepřítele", 
přičemž prý sám měl pouze třicet raněných. 

,,Messager de Bayonne" líčí události takto: 

„30. června ve 4 hodiny ráno vyrazil generál Quesada v čele dvou brigád z Madridu, aby zaútočil na povstalecké- oddíly. Srážka byla krátká, generál Quesada byl energicky odražen. Generál Blaser, ministr války, soustředil celou madridskou posádku " - skládající se mimochodem ze 7000 až 8000 vojáků -„a provedl s ní v sedm hodin večer výpad. Okamžitě se rozpoutal boj, který trval 
téměř bez přestávky až do pozdního večera. Pěchota ohrožená početným povstaleckým jezdectvem se zformovala do čtverců. Plukovník Garrigo v čele několika eskadron napadl jeden z těchto čtverců tak prudce, že jej rozrazil, byl však přivítán palbou maskované baterie o pěti dělech, jejichž kartáče jeho eskadrony rozprášily. Plukovník Garrigo upadl do rukou královniných vojáků, 
ale generál O'Donnell, neztráceje ani minutu, znovu shromáždil své eskadrony 
a vrhl se s takovou prudkostí na pěchotu, že prorazil její řady, osvobodil plukovníka Garriga a ukořistil pět děl. Po tomto úderu se královnino vojsko stáhlo do Madridu, kam dorazilo v 8 hodin večer. Jeden z jeho generálů, Mensina, byl lehce raněn. Krvavá srážka si vyžádala na obou stranách mnoho mrtvých a ra
něných." 
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, , ě v listu „Indépendance" datované

Dostáváme se nym ke zp;av 

da' ne;věrohodnější:
M. dridu ktera se z ;i 

'k 1 července v a ' 1 děiištěm krvavé sráz Y'• . . S Vicalvaro se sta Y � . T'" Ventas del Espmtu anto a ě Fonda de la Alegna. n'ž„byly královniny oddíly odraženy s_m rýemh ::.:stech se dobrovolně rozešly
v m • ··1y na ruzn c .. � ' k čtverce, které se postupne vytvo�1 

rec b l vytvořen za Retirem. ?�set es a-
na rozkaz ministra války. Čtvrty ?tve ál�vé O'Donnell a Dulce, JeJ napadl�
dron povstalců, jimž osobně veleh generb k ( ') " (Těžko věd�t, co zpravodaJ

• d (?) zatímco gerilové oddíly z o u .. 1 . dvakrát zaútočili zblízka ze stre u · , (') č e ) Povsta c1 

umí Středem ( !) a bokem . tvercč. " lbou Zřeimě jim šlo o to zmoc -roz . hná · kartá ovou pa · � ť d 
'na dělostřelectvo, ale byh za ' m e Mezitím nadešla noc, a tak se v a m

nit se děl rozestavených v roz1ct
é

č�et ě. kde byla jedna jezdecká eskadron�:
sily po sledech stáhly k Alcars r 

t ' oddílem povstaleckých hulánů, kten 

která zůstala věrná, znenadání přepa ken�terý vznikl tímto nečekaným útokem,
krývali za Plaza del Toro. Ve zmat u,l d Ztráty byly na obou stranáchse s . • • děl která zůsta a vza u. 

lb zato se vstalci zmocnili ctyr ' . ·1 ě utr ělo kartáčovou pa ou, 
·�ižně stejné. Povstalecké Jezdectvo 

;1 ;_ a

p Gobernadora'* a jízdní čet
ť1?: h huláni téměř rozprášili pluk ,de a ei- osily z Toleda a Valladolidu.JJ:�vo. Podle poslední�h ';'práv d�;:l�p-�v�:

e
:1 !ekáván generál Narváez a že 

Kolují dokonce pověsti, ze ve ':a nneli Ros de Olano a Armero. U Atoch��é 

ho uvítají generálové Dulce, O Do 
z�ědavců se valí na nádraží,, odk:1d p� Je 

brány byly vykopány zákopy. Z�tupy ella. Všechny madridské hrany JSOU vsak
vidět přední stráže generála O Donn 
přisně střeženy . .. • é síl ovstalců obsadily městečko v_ all�-

3 hodiny odpoledne téhož dne. �nac�ád 

y pčekávala dnes vojsko ,z provmc1í,
cas tři anglické míle od M�1ndu.l. ě'"tap:sledním zprávám, připojil se tento ' 

d 1 R ** Muzeme- l v n hlavně prapor e ey · 
U, tvar už k povstalcům.

lá 'dka Madridu vydává nah T skoro ce posa • • 4 hodiny odpoledne. V této c _v1 l se ·m kteří rojevují velkou sebeduv�:u·
Pochod smě�em na Vallécas proti pov�talcu ' šech �ládních budov byly spesně• Stráže u Retira a u v "d l 'kolik rotObchody jsou zavreny . • čera se k povstalcům při a o ne. . b . Právě jsem se doveděl, že v němž se mylne tvrdilo,.
oz roJeny. lí erál Campuzano, 0 p -1 

ádky Madridské posádce ve gen_ ministr války Blaser. os1 ypos · • ál V1stahermosa a 1 k • ž že přeběhl k povstalcum, g:�er_ 1 4 řadový pluk a l. jezdecký� u p� u 

na pomoc vládě dosud nepnsly'  a e. . ě k Madridu. Totéž se tvrd1 � posad�e 

vyrazily z Valladolidu a táhnou sp:�onečně i generál Rivero vyr�z1l se zn�c
Burgosu, které velí generál Turon. k tomu se dá čekat, že ještě doJde k dals1m
nými silami ze Zaragozy. Vzhledem 
krvavým střetnutím."

� M d .· du žádné noviny ani dopisy.

Do 6. července nedosly z a n 

* - královny regentky. (Pozn. čes. red.)

** - králův. (Pozn. čes. red.) 
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Jen „Moniteur" otiskl tuto lakonickou depeši s datem Madrid 
4. července: 

,,V Madridu i v provinciích vládne nadále klid." 
Podle jedné soukromé zprávy jsou povstalci v Aranjuezu. Skončí-li bitva, kterou zpravodaj „lndépendance" předpověděl na 1. července, vítězstvím vládních, nebude nedostatek ani dopisů,

ani novin, ani hlášení. Přestože byl v Madridu vyhlášen stav obležení, listy „Clamor Público", ,,Nación", ,,Diario", ,,Espafia" a ,,Época" znovu vyšly, aniž o tom byla předem uvědomena vláda,která se o této neblahé skutečnosti dověděla teprve od. svýchfinančních úřadů. Mezi osobami zatčenými v Madridu se uvádějíbankéři Antonio Guillermo Moreno a José Manuel Collado. Byl rovněž vydán zatykač na Sijoru Sevillana markýze de Fuentes de 
Duero, blízkého přítele maršála Narváeze. Pánové Mon a Pidaljsou pod dohledem. 

Bylo by předčasné pronášet soudy o celkovém charakterutohoto povstání. Ale lze říci, že zřejmě není dílem progresistickéstrany170, protože generál San Miguel, představitel této strany ve vojenských kruzích, si klidně žije dál v Madridu. Podle všech zprávse zdá, že duší spiknutí je spíše Narváez, že v něm má prsty i· královna Kristýna, jejíž vliv dík oblíbenci královny regentky hrabětiSan Luisovi v poslední době značně upadl. 
Není snad země, kromě Turecka, o níž se tak málo ví a o nížjsou v Evropě tak zkreslené představy jako právě o Španělsku. Nesčetná místní pronunciamienta a vojenské vzpoury naučily Evropudívat se na Španělsko jako na císařský Řím z doby pretoriánů. To je právě tak chybné jako povrchní úsudky o Turecku, že život tohoto národa upadá, protože oficiální dějiny této země v posledním století tvoří jenom palácové revoluce a janičárské vzpoury.Tyto omyly vyplývají prostě z toho, že historikové, místo aby hledalizdroje životních sil těchto národů v provinciální a místní organizaci,používají jako pramene dvorních almanachů. Přeměny, k nimždochází v oblasti, kterou obvykle nazýváme státem, se tak málo dotýkají španělského lidu, že tuto omezenou oblast zcela klidněpřenechával nestálým vášním a malicherným pletichám dvorních 
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• hrstk takzvaných státníků, a dosud
milců, generálů, dob�o�ruhu a éto sJé lhostejnosti. Moderní dějiny
měl jen málo důvodu h:ovab

t t . 1 uz·1·1y zcela J'iné zhodnocení,. t k vé ze y s1 zas o d Spanělska JSOU a O ' d . , použiji příležitosti a bu u 

než jakého se jim dostávalo d�ks
u ,éa Jaze svy' ch příštích příspěvků.á k byv' at v ne ter m . b se touto ot z ou za . t že by nepřekvapilo, kdy y

Teď bych chtěl poznamenat {t o, Pyrenejském poloostrově vše
z pouhé vojenské vzpou,:Y vzml d

o ,na finančním dekretům vlády111 , ' rotoze pos e mm , obecné povstam, p 'b. ť h daní velmi účinné propagatory
se podařilo udělat z vy er ic 
revoluce. 

válečné vážky, určuje v d�n� 
Na kterou stranu s: nahnou ·1 d sud do Valašska jedme , . k k J ho voJska nevstoupi a O • . kchv1h Ra ous o '. e • a od ověď ruského cara. Gorcakov, Ja 

proto, že Rakou,sko c:ká n • · l el do Vídně a přivezl s sebou ne
hlásí telegraficka zprava, uz 

f J k' výzva odeslaná 3. června 

příznivou odpov�ď_- �akous ��r�:c:e Zeitung"1,2. Hlavní body
byla poprvé uvereJnena v " o n 
rakouské výzvy jsou tyto: • ,

.. • moudrosti vše zváží a uzná, proc rakousky
Imperátor Ruska JJste ve své b ká annáda zastavila svůj postup" , tomu a y rus císař přikládá takový vyznam ' "tivní údaje o lhůtě, doufejme, ze ne

za Dunaj a aby získal od ruského car; po�1 k' ch knížectví Car Mikuláš, ó tom 

"liš dlouhé kdy skončí okupace po unaJS Y. . rostř�dcích jak skoncovatpn ' . • · i . to jistě uvazuJe o P ' . nepochybujeme, s1 preJe m r' pr� ·tším zdrojem vnitřního neklidu pro Ra-
se stavem, který se stává .de�,ze �e v�ude chtít donutit císaře Františka!os�fa,
kousko a Německo . Pevne venme, ze n • l í h záJ'mů tak silně ohrozenych

. • dk k ochrane v astn c , . • . , • aby sám zvolil prostre y • dlužoval tuto okupaci, c1 um, ze
, , • b donckonecna pro ... současnou situaci, t1m ze y dmi k mi které by pro nás byly nepnJa-

b klizení těchto zemí spojoval s po n a ' y vy 
telné." , " 173 končí k, 't která má podepřít rakouskou „vyzvu ' Prus a no a, 
takto : .

ab s orná otázka byla postavena 

Král doufá, že car bude �ouhlas1t hs tíd�'k y 
a�y se tak usnadnilo uspo-" ě 'í i ktické výc o is o, '. 

na základ připoušt J c pra ' h hranic akcí obou stran. Nas vzne-
kojivé řešení na základě �ezení. ?�esnic bude řijat ruským carem ve stejném
šeny' panovník tudíž doufá, ze nyneJŠl kr·oď k 

p my a vídeňský kabinet očeká-č. • že odpove terou • , duchu, v jakém byl u men, a . á : st1' bude takového rázu, že umozm'd ., 'm Jeho z vazno , . t váme se zájmem odpov1 aJ1C1 . k b mu jinak diktovala povmnos 
králi uchránit se bolestné nutnosti, terou y 
a jeho závazky." 
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Vrchní velitel východní armády Hess hodlá rozbít svůj hlavní
t
stan vv _černo:icích. Vídeňské noviny „Soldatenfreund" uveřejňujíento z1votop1s generála Hesse: 

,,_Polní zbrojmistr von Hess se narodil ve Vídni roku I 788, roku 1805v�toup1l ?o Gyulayova pluku jako praporčík, koncem roku 1815 se stal důstoj�ukem štabu, roku 1822 byl jmenován podplukovníkem a poslán jako vojenskýmtendant do Turína. Roku 1829 byl povýšen na plukovníka roku 1831 b lustanove� ubytovatelem mobilního sboru v horní Itálii. Roku 1842 získal hodnost polmho podmaršálka, roku 1848 pak byl náčelníkem štábu Racle kéh mád J · v b v• 
C O ar-_ Y• emu Je tre a pnpsat_vypracování plánu pochodu na Mantovu Curtatone 

ba. V1cenzu
N
roku 1848, stejně jako plán krátké kampaně z roku 1849, Jež skončila 1tvou u ovary." 

Pokud jde o neskrývaný úmysl Rakouska obsadit Valašsko uvedu, co říkají rakouské noviny samy. '
,,Frankfurter Postzeitung", orgán rakouského vyslance u spolkového sněmu, poznamenává: „Rak�us�o je, svo� zeměpis�ou polohou nuceno co nejúčinněji usilovat0 obnovem miru tím, ze obsazemm podunajských knížectví fakticky d b oddělí T' ' t o se e va c1c1 s rany a postaví se na nejdůležitějším místě mezi ně. Ust '.rRuso é p t T . . .. h oup1 I ., v _  z� r� , urc1 a JeJ1c spojenci pak nebudou moci přejít Dunaj. Uvá-zime-h �ale, ze obě strany získaly jednu zkušenost a vzdaly se jedné iluze"(Rusové �uze ? �vé vojenské převaze, námořní mocnosti iluze o všemohoucnostisvých flotil), ,,Je Jasné, že za nynější situace je obnovení mírovýchJ"ednání téměřnezbytné." 

List „Lloyd" pak poznamenává: 
„Sporné území, tj. podunajská knížectví, by byla svěřena pod ochranuneutrál� mocnosti. Tu�ec�á armáda by potom nemohla zaujmout postavenína b�ez1ch Prutu. OzbroJeny prostředník by stál mezi vojsky západních mocností� VOJsky Ruska a zabránil by konfliktu v podunajských knížectvích. To b faku�ky zn�menalo, příměří na nejdůležitějším válčišti. Jestliže ještě skutečni exis�:1Je maznost m1ru, toto opatření jej přibližuje. Ani v Petrohradě an · "kd Jmde ne • • ť t h b ' ' I ni e m�z� Y poc Y nosti o tom, že Rakousko se rozhodlo obsadit knížectvís cílem zaJ1s�1t mír a že je to zároveň poslední krok, kterým je možno zabránitvšeobecné valce." 
Poslední a nejzajímavější článek o této věci nacházíme v Spe-

nersche Zeitung"174 vydávaných v B�rlíně: " 

. ,,�otvr�uje se, že vyslanci čtyř velmocí uspořádají ve Vídni novou konferenci, predne? _a�y se seznámili s konvencí uzavřenou mezi Rakouskem a Portoua aby potvrdili, ze neodporuje dřívějším protokolům konference; za�druhé, aby
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dospěli k vzájemné dohodě o tom, jakým způsobem mají být pozměněny zásady stanovené vídeňským protokolem z 9. dubna, aby se mohly stát pozitivním vý
chodiskem k dalším předběžným opatřením nikoli k vedení války, nýbrž k obnovení míru." 

Rakousko mezitím využilo této příležitosti a vypracovalo 
návrh na novou půjčku, jejíž úředně oznámené podmínky jsou: 

,,I. Výše půjčky se prozatím stanoví na 350 až 500 miliónů zlatých. Dosáhnou-li úpisy této částky, budou platby uskutečněny během tří, čtyř nebo 
pěti let podle velikosti úpisů. 2. Emisní kurs byl stanoven na 95 v bankovkách.

3. Úroky mají být pětiprocentní a mají se vyplácet v kovových penězích. 4. Úpis nemá mít ráz nucené půjčky; císařská vláda totiž hodlá prostřednictvím svých úřadů ve všech provinciích apelovat na vlastenectví svých poddaných. 5. Půjčky bude použito na zaplacení státního dluhu bance ve výši 80 miliónů s cílem ozdravit kurs bankovek. Zbytek" (je velmi důvtipné nazývat 
zbytkem čtyři pětiny celkové sumy) ,,bude sloužit jako zdroj, z něhož se budedoplňovat rozpočet v nejbližších letech." 

„Lloyd" ovšem tvrdí, že tato velkolepá finanční_operace, která 
se nyní plánuje (jakoby poprvé), jednou provždy skoncuje s ny
nějším znehodnocením rakouské měny. Čtenáři si jistě vzpomenou, 
ža tato záminka se uvádí skoro při každé rakouské půjčce od začátku 
tohoto':století. Ale v této velkolepé operaci jsou přece jen některé 
body,Úcteré čtenáři možná přehlédli,· protože v uvedeném pro
hláše�í se o nich úzkostlivě mlčí. Včerejší večerní „Globe" k tomu 
píše: 

„Tato půjčka bude celonárodní, tj. každý poplatník bude vyzván upsat 
částku úměrnou daním, které platí. Zprvu se bude používat UfČitého morálního nátlaku, pak se přejde k přímému donucování. Proto se toto opatření faktickyrovná jednorázovému zvýšení daní se slibem, že tato mimořádná částka budepoplatníkům vrácena." 

Je zajímavé, jak se celá tato operace svou motivací i způsobem 
uskutečňování podobá posledním španělským dekretům, které se 
teď stávají předehrou k revoluci. 

Ve svém posledním článku* jsem vás upozorňoval na práva 

a postavení valašského lidu; vyvracel jsem tím tvrzení, že diplo
matické spory vznikly z pórušení těchto práv. V pařížském listu 

* Viz tento svazek, str. 330-334. (Pozn. red.)
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,,Siecle"175 právě vyšla zpráva pana Barba Bibesca, prefekta z Me
hendintsi v Malém Valašsku, adresovaná ministru zahraničních 
věcí Porty; konečně se tu ozval hlas na obranu lidu podunajských 
knížectví, k jejichž osudu se „ochránci civilizace" chovají s tak ha
nebnou lhostejností. Zpráva začíná konstatováním, že 

,,Rusové, aby se pomstili za pasívní odpor zcela bezbranného lidu, na
páchali při odchodu z Malého Valašska hrůzné ukrutnosti a zanechávali za sebou 
zmar a zkázu. Odvlekli pokladny, pečeti a archívy místní správy i kostelní ná
činí. Před odchodem zporáželi dobytek, který tu ještě zbyl po nesčetných rekvi
zicích, ale nevzali jej s sebou, nýbrž nechali jej hnít, jen proto, aby ukázali lidu 
svou krutost a nenávist." 

Ke zprávám o tom, že se Rakušané chystají vtáhnout do Va
lašska, pan Bibescu poznamenává, že „každá cizí armáda je bře
menem pro zemi, kterou obsazuje, i když přichází s dobrými 
úmysly". Říká, že Valašsko nepotřebuje Rakušany;je samo schopné 
postavit 50 000 vycvičených a disciplinovaných bojovníků. V kaž
dém ze sedmnácti valašských krajů je nyní na 3000 četníků, lesních, 
hajných a bývalých vojáků, kteří potřebují jen zbraně a povel, aby 
se vrhli na Rusy. Končí těmito slovy: 

„Potřebujeme jen zbraně; nemáte-li jich_ dost ve svých zbrojnicích, je 
jich spousta v nesčetných továrnách ve Francii, Anglii a Belgii, a my jsm� ochotni 
za ně zaplatit. Zbraně a opět zbraně, Vaše Excelence, a do tří měsíců nebude 
v podunajských knížectvích ani jeden Rus a Vysoká Porta zde bude mít k dispo
zici 100 000 Rumunů, toužících právě tak vroucně jako Osmané pronásledovat 
a ztrestat svého společného úhlavního nepřítele." 

Chudák prefekt z Mehendintsi nechápe, že Rakousko obsazuje 
Valašsko právě proto, aby se Valachům nedostaly do rukou zbraně 
a oni nemohli společně s Osmany pronásledovat a ztrestat Rusy. 

Sir Charles Napier se podle cockneyských* novin prý pokouší 
vylákat carské admirály z Kronštadtu, aby. opustili ochranu žulo
vých hradeb, za kterými se prý ,,třesou" před anglo-francouzskou 
flotilou. Ale pročpak angličtí námořníci nevyjdou ze svých dřevě
ných hradeb a nebojují s Rusy v jejich živlu, to jest na souši? 
Podotýkáme jen, že přes chvástání Angličanů Rusové vyšli ze Sevas
topolu a „poškodili" parník „Furious". 

* - londýnských; podle „cockney" - londýnský dialekt, též přezdívka
pro Londýňany. (Pozn. red.) 
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PODROBNOSTI O MADRIDS.i,u,.,.u 

B d'Hilliers byl J·menován velitelem divize, která má
araguay 

. d · t n na
být odeslána do Baltského moře a jejíž odJ eZ J e s �n�ve 

v 
4 července. Anglie má zajistit přepravu 6000 mužů. SteJ ne mnoz_

!;í vojska s jednou polní baterií bude naloděno na fr:nco�z�é 10,�1.

Připočteme-li k tomu námořní pěchotu pod vel:n� J; 0��� .a

F., na bude mít celá baltská divize 13 000 az voJ a u. 
1ero , , , ' k veny'ch 

Z, v J·evstev neskončilo v Marseille naloďovam VOJ S urc 
aroven . v . v . ve edo 

Černé moře . proces odzbrojování Francie zreJ me J es e n -
pro , ·« 
sáhl žádoucího stupně „bezpečnostl 

Napsal K. Marx 7. červenc� 185� " 
Otištěno v ,,}lew-York Daily Tribune '
čís. 4136 z 21: čemnce 1854
Podpis: Kare l Marx 

Podle textu novin 
Přeloženo z angličtiny 
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*R O z R U C H V I TÁL I I.
U DÁL O S T I VE Š p A NĚ L S K U.

POSTOJ NĚMECKYCH STÁTŮ.

ANGLIČTI SOUDCI

Londýn, v pátek 14. července 1854
na !!� 

�:r:ey* s� v; vší tichosti vrátil z Kronštadtu beze ztrát
skl_ácený� chole:::�Á�� s:r�:�

e
�
a

ě���:� s�atečnýc� _nám_ořníkůkuJe se nyní stejná fraška před Sevasto ol a �al�da ver:Jnosti: opa
spatřeno padesát lodí spojenecké flotil: k:;·, pre� ���sou �� b�lokursem" k tomuto přístavu. ' re pry p UJI „s pnmym Naloďování francouzských · k C . bylo odloženo na 20 t. m , VOJS y v ala1s stanovené na dnešek

události ve Španělsku: . pry proto, ze se čeká,jak se budou vyvíjetGenerál Budberg přinutil ob I žectví, aby zaslalo caru Mikulášovir;::y�tvo, �odunaJských kníjejich zemi a ochránil ·e ř , ? ovam za to, že obsadil Eufrat" kt , I IJ p y ed „surovym1 a barbarskými Turky"." ' ery vyp u 5. cervence z Cař"h d 13- y• Marseille, přináší důležitou zpra'vu y R1 raéu � . pnbyl do D b , ze usov vubec klidil"o rudžu a že slavny'" R y •d (č . nevy i· " esi ti: wretched**) y UJal úřadu ministra zahran·č 
, h y , pasa se znovu 1 mc vec1. Z Krakova přišla zpráva z 8 če y ,y jel na zámek Gomel na svém rt k, rvence, ze kmze Paskevič při-

1 evs em panství a že už se nezúčastní
.: Slo��ttiqtfl _Charles NaJ?fer. (Pozn. red.) d b ě. k r a. ,,wretched - nebo'ák ' . o n Ja o vlastní jméno Rešid. ( Pozn. red.) 

z ' zru v anglické výslovnosti po-
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nynějšího tažení. K tomu se dodává, že byl odstraněn nejen on sám nýbrž že se upustilo i od jeho strategického plánu; bude to asi,pravda, protože ruské vojsko, které už začínalo ustupovat do Moldavska, dostalo rozkaz znovu postupovat vpřed. Velí mu kníže Gorčakov, který prý soustřeďuje značné síly před Bukureští. Ruské
síly jsou tedy v této chvíli rozloženy takto : pravé křídlo na horní Jalomitse se opírá svým nejzazším koncem o Transylvanské Alpy,kde drží s pomocí dvaceti čtyř těžkých děl Tomošský průsmyk; střed zaujímá prostor od Focšani k Buk1�rešti; levé křídlo pod velením Liděrsovým stojí u Braily; a krajní levé křídlo pod velenímUšakovovým.je v Dobrudži. Podle posledních zpráv z válčiště překročilo značně velké turecké vojsko (40 000 mužů, z toho 12 000 spojeneckých vojáků)Dunaj a obsadilo Giurgiu. Francouzské noviny píší, že několik lodívyčleněných ze spojenecké flotily bombardovalo ruské stavbyu Sulinského hrdla a zničilo je; tuto zprávu je ovšem třeba brátse stejnou rezervou jako báchorky o druhém bombardování a zničení Bomarsundu v Baltském moři. Operace maršála Saint-Arnauda na Východě zřejmě vyvolaly v Tuileriích určité obavy; dvůr se obává, že by mohly nabýt příliš· velkých rozměrů. Francouzskávláda prý pro jistotu vyslala zvláštního inspektora - samozřejmě

.finančního, který má držet na uzdě jeho přílišnou horlivost (son
exces de zele). V Itálii se vlády i národa zmocnil zvláštní neklid. GenerálLa Marmora, piemontský ministr války, vydal rozkaz, aby bylyzřízeny vojenské tábory v Savojsku v Saint Maurice, v Alessandriia dokonce i na ostrově Sardinii. Do zbraně bylo povoláno velkémnožství vojáků, kteří byli dosud na neurčitot1; dobu na dovolené.Zároveň byly doplněny zásoby v pevnostech Alessandria a Casale.Na druhé straně maršál Radecký rovněž vydal rozkaz zřídit vojenský tábor mezi Veronou a Voltou, kde se přes 20 000 vojáků denně cvičí v metodách malé války (petite guerre). V Codognu,Casale, Pusterlarzu a některých jiných lombardských městech došlo k nepokojům vyvolaným drahotou potravin. Na dvě stě lidí bylo zatčeno a dopraveno do Mantovy. Podle dopisů z Neapole bylo 

tam i na Sicílii zatčeno mnoho lidí a na Sicílii byl uvězněn i syn
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hrab_ěte , Caraffy. Král Bomba* učinil mimořádná opatření k vy
zbroJ?U ze�č na souši i na moři. Rozkázal pro všechny případy 
vyhlasit boJovou pohotovost v pevnosti Gaetě. Prohlásil, že v celé 
Evropě zuří __ 1:1;�r:.� nařídil přísnou karanténu pro všechny lodi,
které se_m pnJizdeJi. Všechna plavidla z Portugalska, Glasgowa a
ze Sardinského království musí projít desetidenní karanténou· lodi 
z Tosk�nska a římského státu sedmidenní karanténou. Podobná 
omezeni byla uvalena skoro na všechny ostatní země takže svo
bodný vst_up nějaké lodi do přístavu je vzácnou výjimkou. Dopisy 
z: zahraničí, které přicházejí suchozemskou cestou, jsou podrobeny
vsem bezpečnostním_ op,atřením, která se zachovávají při nebezpečí 
mor�vé nákazy. SpoJem s papežským státem se udržuje přes Monte 
Cassino a Soru a přes Abruzzy, ale podél celých hranic má být 

zřízen sanitní kordón. 
·. Poslední pošta, očekávaná z Madridu přes Bordeaux do vče

reJšíh,o več�:a ještě do Paříže nedošla. Královské oddíly 'prý dále 

pronasl,eduJi povstalce, už prý je dostihly a chystají se je rozdrtit.
Ze začatku se říkalo, že povstalci utíkají k Estremaduře a chtějí se 

dostat � portugalskfm hranicím. Nyní se opět dovídáme, že jsou 

na ceste do Andalusie, což by spíš nasvědčovalo tomu že tak rychle 

nehod:ají o_�ustit _svou vlast. Podle soukromých do�isů se k po
vstalcum pndal generál Serrano s 300 jezdci; naproti tomu Ga
�eta", �rdí, že k nim přeběhl jen on sám. V Madridě se proslýchá,
ze kral�v pluk (�el Rey) přešel na stranu povstalců. Dopisovatel 

,,:�.for_m�� C�ro�icle" do�ává, ž� se k nim ještě přidalo dvě stě
dustoJmku ruznych druhu zbram, několik rot z pluků které jsou 

posádkou v Toledu, a dva prapory dobrovolníků z Madridu. Ga
ceta" oznamuje, že diviz�, která dostala rozkaz pronásledova� po
vs�alce, vyrazila z Madndu 5. července véčer a skládá se ze tří 
bngá� �ěchoty, _jedn� brigády jezdectva, dvou dělostřeleckých 
bate:n? Jed_né za��p?ické_ ,roty a skupiny pracovníků vojenské
a�mimstrativy. Divizi zpocatku velel generál Vistahermosa, který 
vsak byl druhý den vystřídán ministrem války generálem Blaserem 
Královským dekretem ze 7. července byl po dobu nepřítomnosti 

. • b• -bpř
d
ezdí

á

v�a Ferdinanda II., který v lednu 1848 potlačil revoluci v Me-
sme om ar ov mm města. ( Pozn. red.) 
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generála Blasera pověřen řízením minis�e:stva vál�y generál San 

Román. ,,Gaceta" sděluje, že zmíněná divize dorazila do Temble

que a postupuje údolím Guadi�ny s�?r:m na Ciud:d �e�l: Téhož

dne uveřejnil Blaser provolám k voJakum a poddustoJmkum po

vstalecké armády, ve kterém je vyzývá, aby se vrátili pod své p_ra_

pory, a slibuje jim královniným jménem, že nebudou potrestam.

V „Messager de Bayonne" čteme : 

„Podle posledních zpráv, které jsme dostali, postupuje g�ne�ál O'Donnell

směrem na Valdepefías . Předvoj královské armády byl soustreden v prostoru 

Temb
leque. Generál ó'Donnell využívá volného času k výcviku své malé ar

mády, skládající se z 2000 jezdců, 6 děl a 800 pěšáků." 

Provolání O'Don�ella a Dulceho se navzájem liší. První se do

volává ústavy z roku 1837176 a druhé starého kastilského práv::

vzbouřit se proti monarchům, kteří porušili přísahu složenou _pn

korunovaci. Novým rysem je formování republikánských gerilo

vých oddílů ve Valencii. Ze zprávy z_e 6. čer:':?c? vypl�á, že �r.oti

vládě povstalo několik měst a vesmc, me�1 Jinynn �cira, J ati�a 

a Carlet. Do Carletu vstoupil v čele ozbroJeného oddilu plukovmk 

ve výslužbě Orozco, zabavil všechny střelné zbraně a zvláštním

provoláním vyzval obyvatelstvo, aby se přip�jilo_ k hnutí. K yotla

čení povstání ve Valencii vyslala vláda oddily Jezdectva, pechoty

a občanské gardy. 
„Indépendance ·belge" přináší zcela novou verzi rus�é nóty

Rakousku a Prusku177
• Podle těchto novin, které lze pokladat za 

soukromý moniteur zbylých ruských diplomat� v Brus;lu: ne�yl�

ruská nóta adresována přímo rakouskému kabinetu, nybrz kmzetl

Gorčakovovi, který odevzdal její opis panu de Buol�vi a -�j�dřil

přitom naději, že když Rakousko žádalo'. aby Rusove ":kl:�;h po

dunajská knížectví mělo pouze na mysh navrhnout pnmen, pro

tože zajisté nemohlo být jeho přáním vystavit ustupující ruskou 

armádu útoku spojeneckých vojsk. · Rakousko tudíž nemohlo za

mýšlet nic jiného než zastavení nepřátelství. Tur_ci, Angličan� a 

Francouzi by se podle. toho měli zdržet jakéh?koli postupu vp:ed 

a jakýchkoli nových nepřátelských akcí pro�i R�sku. Po�ud _J�e 

o evakuaci podunajských knížectv� ruskými v�sky, zdur�z��Je 

nóta, že je nezbytně nutné, aby s1 Rusko v techto provmcnch

23 Marx-Engels 10 353 
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udrželo určité strategické body, dokud nebude uzavřen mír, pro
. tože jinak by se octlo v příliš nevýhodném postavení vůči spojenec
kým armádám. Na druhé straně nóta popírá, že by Rusko zamýšlelo 
zmíněnou! strategickou okupací ohrožovat Rakousko. Vycházejíc 
z těchto předpokladů, vyjadřuje nóta ochotu Ruska přistoupit na 
nová mírová jednání na tomto základě: celistvost osmanské říše, 
kterou ruská vláda nikdy nemínila porušit; rovnost mezi křesťan
skými a muslimskými poddanými Porty, jak se o ní mluví v proto
kolu z 9. dubna; a konečně revize smluv o úžinách. Nóta připouští 
společný protektorát mocností nad křesťany v Turecku; ale pokud 
jde o ruský protektorát nad pravoslavnými křesťany, ,,Indépen

. dance" přiznává, že v nótě je několik nejasných vět, které se dají 
různě vykládat. Kníže Gorčakov, jak píše list, mluvil ještě ústup-
nějším tónem než nóta sama. Jeho depeše zřejmě není posledním
slovem Ruska; je asi zmocněn jít ještě dál, je-li naděje, že by to 
Rakousku umožnilo zahájit nová jednání. Avšak 9. července 
vídeňský kabinet ještě nedošel k žádnému rozhodnutí. 

,,Nesmíme nyní," píše „Indépendance", lépe řečeno baron Brunnov, ,,za
vírat oči před tím, že ať už jsou záměry v Petrohradě jakékoli, jediný incident,
jakákoli válečná akce, například útok na Kronštadt nebo, což je pravděpodob
nější, útok na Sevastopol, nebo třeba i okupace Alandských ostrovů anglo
francouzskými vojsky, by nutně tyto záměry pozměnila a posílila by stranu, která
je proti jakýmkoli ústupkům." 

Prusko je v každém případě s touto ruskou nótou spokojeno 
a pokládá ji za určitý přechod k obnovení jednání a prostředek 
k tomu, jak zabránit Rakušanům, aby vstoupili do Valašska. 
I „Moniteur" přiznává, že námitky, které vznesli Prusové proti vstu
pu Rakušanů do Valašska, vyvolaly nové váhání vídeňského dvora. 
Na druhé straně svatouškovský „Morning Chronicle" píše, že 

,,v Berlíně se tvrdí, že podmínečný závazek, který na sebe vzal pruský dvůr,
chránit rakouské území před nepřátelským vpádem, mu dává právo protestovat
proti jakékoli nové provokaci Ruska." 

Kromě toho je známo, že smlouva mezi Rakouskem a Prus
kem178 byla sestavena právě tak, aby umožňovala oběma mocnos
tem zadržet vojenské operace, dokud nenabudou přesvědčení, že 
vojenská opatření zamýšlená druhou stranou jsou nutná. Proto 
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Rakousko sice může projevovat ochotu postupovat společně se zá
padními mocnostmi, ale najednou t!eba v dů�ledku prus�ého P:O· 
testu shledá že od toho musí upustit. Pokud Jde o mne, Jsem pre-

' 
. 

svědčen, že všechny tyto eventuality byly už dávno připraveny 
třemi severními mocnostmi společně a že i nové potíže, které vy
vstávají před Rakouskem, mají pouze dodat rakouské okupaci 

Valašska zdání hrdinného boje proti Rusku. S malou válkou naoko 

na způsob rakousko-pruské války z roku 1850 se v této dohodě po
čítá možná proto, že by konec konců jen přispěla k tomu, �by ra
kouský hlas měl větší váhu při uzavírání míru. Je třeba si všimnout, 
že Oesterreichische Correspondenz"179 výslovně prohlašuje, že 

Rak�usko souhlasí s politikou západních mocností ve všech bodech 
kromě bodu o eventuálním porušení nynějších hranic Ruska. 

Posuzujeme-li postoj Rakouska, je důležité všimnout si pro
testu srbské vlády proti rakouské okupaci, který byl nyní předlo
žen Dolní sněmovně na interpelaci z 22. června.180 Tento protest
byl adresován srbskou vládou Vysoké Porytě. Začíná �onstato��ní�; 
že podle toho zda se Rakousku zdálo, ze se srbska vláda pnklam 

" ' 
. 

víc k Rusku nebo Turecku, měnil se i tón Rakouska vůči Srbsku 
a Rakousko Srbsku neustále slibovalo pomoc na ochranu hranic

knížectví proti jakékoli nepřátelské agresi". Nato byly na srbských 
hranicích soustředěny značné vojenské síly. Srbská vláda se do
tázala „přímo vídeňského kabinetu a nepřímo Vysoké Porty, jaký 
cíl a význam mají tyto rakouské vojenské přesuny". Rakousko dalo 

vyhýbavou odpověď, kdežto Porta a představitelé západních moc
ností v Cařihradě prohlásili, že jim není nic známo o cíli rakousk� 
demonstrace a dokonce se zdálo, že sdílejí obavy a pochybnosti 

srbské vlád/ ,,Bělehradský paša nedostal žádné instrukce, _či sťíše 

měl jen staré instrukce, podle nichž měl považovat jakoukoli voJen
skou intervenci Rakouska v Srbsku za nepřátelský akt namířený 
proti osmanské říši, který je třeba co nejenergičtěji odrazit." R�
kousko jak se zdálo se v té době stále víc přiklánělo na stranu za
padních mocností, � tak jeho představitelé v Bělehradě vydá:ali 

uklidňující prohlášení o jeho úmyslech. Zároveň vídeňský kabmet 
informoval srbskou vládu, že vojenská opatření, o něž jde, nejsou 
nijak nepřátelsky namířena proti Srbsku; Rakousko má pouze 
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v úmyslu chránit své hranice ; a nezasáhne v Srbsku leda v tom 
případě, že by ruské vojsko vstoupilo na srbské území, nebo že by 
ta�vvypukla :zpour� proti zákonné moci ; i v tomto případě by 
tu��zv z�sáhlo Jako pntel a aby podpořilo vládu a zákonnou moc.
UJ1stem R�kou�ka však srbskou vládu neuklidnilo . Viděla, že 
Rako_:1�ko s: na Jedné straně osobuje úlohu rozhodčího, a na druhé 
stra�e Jed�a . na vlastní pěst a přitom předstírá, že chce společně
se zapadmm1 mocnostmi pomáhat osmanské říši . Konečně srbská 
vláda pod_ezí1:�lav Rakousko, že má v úmyslu vyprovokovat právě 
ty nepokoje, Jimz se naoko tak horlivě snažilo zabránit. Poněvadž 
vojenské �řípravy Rakouska nabývaly den ze dne hrozivější podoby, 
srbská vlada spolu s Izzetem pašou energicky zakročila ve Vídni 
a v �a�ihradě, aby zmařila jakékoli kombinace, které by Rakousku 
u�ozmly rozhodovat o současných osudech Srbska . Proto byl také 
Az1z paša poslán nejprve do Vídně a nyní je v Cařihradě. Zároveň
byla v dohodě s tureckým zástupcem učiněna všechna opatření 
n� obranu země. Rakousko uvádí dva důvody, jež by vedly k jeho 
zakr�k� v Srbsku,: 1. vpád Rusů a 2. vypuknutí povstání v Srbsku. 
Prvm Je absurdm, protože válka probíhá příliš daleko od Srbska 
a kdyby se Rusové nakrásně pokusili vpadnout do Srbska srbské 
a t�re�ké vojs�o by plně stačilo, aby je zahnalo. A kdyby bylo za
potreb1 pomoci, Srbsko by si rozhodně vybralo někoho jiného než 
Rakousko. 

„Srbský národ chová k Rakousku tak hlubokou nedůvěru ne-li nenávist 
že vs�up, rakouského vojska do Srbska by každý Srb okamžitě pokládal za takov�
ohroze� a za takové �ešt�tí, že by ud�lal vše�hno, aby rakouské vojsko bylo
ze z:�e_vyh

X:
án?, a cely_ ntrod by se se vsi energií postavil na odpor proti tomuto 

nepnteh, v nemz vždy v1del zosobněnou chamtivost a egoistickou politiku kterou 
Rakousko sledovalo v Srbsku pod záminkou, že je chrání." ' 

. Pokud jde o vnitřní nepokoje, hrozí jen jako důsledek rakouské 
intervence. Vůči Portě bude Srbsko vždy loajální. 

„Srbská vláda nežádá nic jiného, než aby jí Vysoká Porta i v budoucn 
prokaz�val� touž důvěru jako dosud a aby Srbsko nebylo vydáno všanc rakousk� 
okupaci, coz by bylo začátkem nesmírných běd. Za této podmínky srbská vláda 
plně odpovídá za zachování veřejného klidu a pořádku v Srbsku." 

v ;e,nto pr�te�t �rbska zároveň jasně ukazuje, s jakým nadšením
ocekava valassky lid vstup Rakušanů do Valašska. 
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Neutrální či lépe řečeno nepřátelský postoj malých států vůči 

Anglii nemůže překvapit nikoho, kdo sledoval její dosavadní vá
lečné akce proti Rusku, marodérské expedice anglické flotily
v Baltském moři a opatření,. která učinila, aby jednotky u Varny
nebyly schopny žádné bojové činnosti: vždyť dokonce i polní

nemocnice britských vojsk v Turecku byly vypraveny teprve teď
ze Southamptonu na lodi „Himálaj". Švédsko proto prohlásilo

s konečnou platností, že je rozhodnuto zůstat neutrální a nezúčast
nit se žádných akcí společně se západními mocnostmi ; naproti

tomu Dánsko a Holandsko, jakožto členové Německého spolku181,
se pouze připojily k rakouskému prohlášení z 24. května s výslov
nou výhradou, že tím rozumějí naprostou neutralitu a úsilí o ob-
novení míru. 

Smírčí soudce z Bow Street pan Jardine dostal k projednání 

případ, který vzbudil v Londýně nesrovnatelně větší rozruch než
Bonapartova řeč v Boulogni či slavný ústup Charleyův z Kron
štadtu. Jakýsi' Němec jménem dr. Peithmann byl po čtyřech dnech
věznění postaven před soud jako člověk duševně chorý, který ne
může být ponechán na svobodě. Pan Reynolds, státní zástupce,
žádal, aby veřejnost a tisk byly vyloučeny a přelíčení bylo konáno 

přísně tajně v soukromé pracovně pana soudce. Pan Otway,
poslanec a přítel obviněného, rozhořčeně protestoval proti pokusu

vyloučit ho z účasti na projednávání případu, načež mu nakonec 

bylo dovoleno zůstat. Rovněž právnímu zástupci panu Lewisovi,
který žádal, aby se mohl účastnit přelíčení jako obhájce obžalova
ného, bylo vyhověno. Pan Lewis se dotázal, proč byl pan Peithmann

po celé čtyři dny zavřen v cele pro zločince, aniž byl dříve vy
slechnut. Pan Jardine na to odpověděl, že mu byla předložena 

vysvědčení o duševníJchorobě obžalovaného podepsaná dvěma 

lékaři, takže byl nucen dát ho dopravit do l'.lstavu pro choromyslné.
Pan Lewis navrhl, že předloží soudu zcela opačná vysvědčení, ale 

pan J ardine nechtěl ani slyšet o návrzích na odročení přelíčení 

a prohlásil, že pro něj jsou směrodatná vysvědčení, která mu byla

předložena. Nato pan Lewis prohlásil, že se odvolá k vyšší instanci,
kde bude případ projednán nestranně a budou vyslechnuty obě
strany. A nyní �e poradí svému klientovi, aby neodpovídal na otázky
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soudu. Pan Otway protestoval proti tomu, že proces je veden ex 
parte*, a prohlásil, že celou záležitost předloží Dolní sněmovně 
a zdůrazní zejména to, že pan Peithmann byl předem vzat do vazby 
a umístěn v ústavu pro choromyslné. Obviněný byl odvezen do 
Colney Hatch**. 

Uvedeme tu prohlášení pana Percivala, otištěné dnes v listu 
„Morning Advertiser". Pan Percival je lékař, který nedávno dostal 
pana Peithmanna z Bedlamu***. 

„Dr. Peithmann, německý profesor, který studoval v Bonnu, Berlíně a Halle, je synem hannoverského důstojníka, který bojoval za Jiřího III. a zemřel v jeho službách, a nevlastním synem barona Ripperty, pruského zemského 

rady. Přišel do Anglie asi před třiceti lety. Brzy poznal ubohý systém výuky na 
našich internátních středních a vyšších školách a odešel do Oxfordu a Cambridge, kde na toto téma přednášel. Roku 1835 byl doporučen markýzi Normanbymu a pod jeho záštitou odjel do Irska. Protože lady Normanbyová již měla 
vychovatele pro lorda Mulgrava, doporučila dr. Peithmanna jednomu irskému šlechtici, jehož dva syny pak vychovával. Za sedm měsíců se ukázalo, že nejstarší syn se zamiloval do saského děvčete, které v rodině sloužilo, a že je přivedl do 

jiného stavu. Matka mladého muže se obrátila na dr. Peithmanna, aby jí po
mohl dopravit děvče zpět do Německa, ale doktor to odmítl. Odešel z této rodiny a pořádal veřejné přednášky v Dublinu; v březnu 1836 za ním přijela zoufalá 
dívka, která mezitím porodila dítě na statku zmíněného šlechtice, a sděliladr. Peithmannovi, že si zamýšlí vzít advokáta a žalovat šlechtického synka pro svedení, a že by potřebovala v této věci svědectví dr. Peithmanna. Dr. Peithmann 
se rozhodl obrátit se na plukovníka Phippse, správce jmění markýze Normanbyho, který byl v úzkém styku s touto šlechtickou rodinou. Dr. Peithmann několikrát navštívil tohoto Phippse, Normanbyova bratra a nynějšího sekretáře prince Alberta, ale ten mu nedal žádnou odpověď, ani ho nepřijal. Nakonec byl předvolán k smírčímu soudci v Dublině panu Studdertovi, který ho na základě svědectví téhož Phippse bez jakýchkoli důkazů o rušení veřejného pořádku poslalv květnu 1836 do ústavu pro choromyslné. V době, kdy byl lord Normanbymístokrálem v Irsku, byl dr.· Peithmann na základě· dobrozdání jakéhosi dr. Lyttona, který nepovažoval dr. Peithmanna za duševně chorého, převezen do nemocnice Deana Swifta. Za devět měsíců byl propuštěn z nemocnice na zá
krok děkana chrámu sv. Patricka dr. Dawsona, na jehož doporučení uspořádalsérii přednášek v dublinské královské společnosti a dostal zaměstnání v rodině lorda Fortescua. Když přijel do Anglie princ Albert, dr. Peithmann se u něho ucházel o místo knihovníka a žádal, aby mu bylo dovoleno provést školskou 

* - zaujatě. ( Pozn. red.) 
** - ústav pro choromyslné. (Pozn. red.) 

*** - ústav pro choromyslné v Londýně. (Pozn. čes, red.)
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' měl dr Peithmann s vévodou Sussexem,
reformu. Po dlouhém ro�hovo�t �tel osky�l dr. Peithmannovi volný přístup
nařídil vévoda svému k���ovm o�th;a�n obrátil na prince Alberta s písemnou 
do jeho knihovny. PozdeJ1 _se dr. . d ' t zků svých spisů. Princ na žádost 
žádostí a přiložil k ní své diplomy a Je enk

ac sva dh dlal požádat aby mu byla 
• • k d p · thmann na onec o o ' neodpovedel, a ta se r. ei b 1 , dokumenty. Přibližně v té dobed. bo aby mu y y vraceny 

v • poskytnuta au 1enc� n_e , N(mecka přijela žena, s kterou mel princ
mladý Oxford vystrehl na kralovnuk� z t �oval u téhož profesora jako Peith
důvěrné styky za svého pobytu v B�nnu, 

léh

eás �d Peithmanna vzbudilo podezření.
• b I t hd nervózni a na m r · mann. Dvur Y e Y , , . . t itra témuž markýzi Normanbymu,

Bylo o tom všem podáno hlašen� m1ml 
s ru v� h' dal neprávem držet v blázinci. d p "th nn stězova za to, ze 0 na kterého s1 r. e1 ma 1840 •"šel za doktorem do jeho bytu ve 

v Dublině; a j�d�oho rá�� v červnu I ho.p�ord Normanby poslal pro svého 

Whitehallu poh;1sta � c1v1lu a ao;:��dě . eho svědectví úřadující smírčí .soudce 

bratra, plukovm ka Ph1ppse, a n d B diamu kde zůstal zavřen čtrnact let.
nařídil, aby byl• 

doktor o.�ve_:e; n:m:Sel být izolován a také nedostával žádné 

Choval se tam vzdy vzor�e ,, m • 
y 

mocné a organizoval zaměstnání pro ty, 
léky. Věnoval s_e zle,ť.šovam.péce o ne·těn obrátil se na radu svých přátel s peticí
kdo byli schopni se ucit. Kdyz byl propus , .' , • může zcela svobodně po-. ul b t v domněm ze se nym uz na královnu a mm ou so O u, š 1' d kr 'lovské kaple v Buckinghamském·• h kd • • adržet za e o a hybovat, .. am z· o Q muze z • ' b . b poutal královninu pozornost.
P.aláci kde se účastnil bohoslu�eb, a y na se. e u 

' 
.., " Tam byl znovu zatcen. v , · 

., h v,kl du J"ak J·e nebezpecne
Vaši čtenáři poznaJl z to oto pn a ' , v do . 
obodne' Anglii vzbudit nervozitu u dvora a byt zasvecen 

ve sv . , · 
k 

· 

rodinných skandálů počestné anghcke ansto rac1e. 

Napsal K. Marx 14. července 1854
Otištěno v „New- rork Daily Tribune"'
č�. 4142 z.28. července 1854 
Podpjj: K�re l  Marx  

Podle textu novin 

Přeloženo z angličtiny 
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*V I D E NS K Á K O NF E R E N C E.
RAKOUSKA PŮJČKA. �

PROVOLÁNI DULCEHO

A O'DONNELLA. _

VLÁDNI KRIZE V ANGLII

Londýn, v úterý 18. července 185413. července se konala ve Vídni k f; složení než poslední slavn, k c: on erence v poněkud jiném. . e on1erence Hrabě B l k -m1msterský předseda uspořád 1 t h d · . uo , ra ouský Gorčakova, ruského 
'velvysla 

a O • 0h �e ;ecepci �a počest knížetek ,v 
• nce, Je oz ukolem Je

„ t't 
· · mzeti Gorčakovovi hlavní li 1· 

. ZaJ1s i poz1c1 M' ' mu ve te i v podunaJsk, h k ,v , imo personál ruského vel slanectví v, yc mzectv1ch.
ming, zastupující Prusko v vy v, b�l pntomen hrabě Flem-
ský vyslanec generál Mansba:;?�1�om�osti hraběte Arnima; švéd
holandský velvyslanec pa d H' aknsky vyslanec hrabě Bille-Brahe;k n e eec eren · vyhna , t · 'k rále pan de Wendtland k v 

' ny aJemm řeckéhoď 1 . a onecně belgický vy I . 
ip omat1ckého sboru hrabě O'S lli s anec a semorseznam osob otevřeně l ., , u van de Grass. To je úplnýbyl také důstojně zastoJp�:�1�a!��/�::0� �lajkou._ Samoz�ejmě

nebyla uvedena. g ' a e Jména Jeho velikánůOficiální anglický tisk nemůže skr 
, , že Rakousko nařídilo aby h b v C yt_ sve rozladění nad tím,

�al
':
šska, a nad depešemi, kt

;;é �ošl;r�:1;� �::_sta vf sv!j, postup domchz Rusko navrhuje V" 

nze a on yna a podlepro mírová jednání ale z�r;
r
���thprotok?I z 9. dubna jako základ

reichische Corresp�ndenzi' , yc po�m�nek. :0looficiální „Oester-
ma za to, ze I kdyz ruské návrhy nejsou
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zcela uspokojivé, přece jen je v nich opravdu něco, co si zaslouží pozornosti západních mocností. Listy „Times", ,,Morning Chronicle" a „Observer"183 hledají určitou útěchu v tom, že na všem nese vinu Prusko. Bylo-li ještě třeba nějak zdůraznit dojem vyvolaný recepcí, pak přesuny ruských vojsk dostatečně dokazují, jak Rusko důvěřuje úmyslům Rakouska. V „Neue Preussische Zeitung",. v tomto ruském moniteuru v Berlíně, čteme o posledních přesunech ruských vojsk v podunajských knížectvích: 
„Z nařízení knížete Gorčakova byly odvolány všechny rozkazy vydané 

před několika dny. Byl dán rozkaz k ústupu posádky (z Bukurešti) a k evakuaci 
Bukurešti; generál Dannenberg má v několika dnech opustit toto město spolu 
s četnictvem a rozbít hlavní stan zadního voje ve Focšani. Podle nových dispozic 
se má nyní držet linie Oltenitsa-Bukurešť-Buzau-Focšani." Z jiných pramenů se dovídáme, že ruské jezdectvo bylo znovu vrženo vpřed směrem na Slatinu na levém břehu Oltu. Že však byl úmysl evakuovat Bukurešť opravdu vážný, je vidět z přísných opatření, která byla učiněna pro odvezení archívů z tohoto města, v nichž prý je mnoho dokumentů velmi kompromitujících pe
trohradský dvůr. Všechny tyto zdánlivě podivné a protichůdné akce Rusů lze vysvětlit nevhodným zásahem turecké armády do diplomatických jednání. Stejně jako akce Turků u Oltenitsy, Četati a Silistry zvrátily ujednání postupně dohodnutá diplomaty ve Vídni, právě tak zmařil celkový postup armády Ůmera paši i nedávné diplomatické pikle. 

,,Politikářství těch úkladných, přísahajících ničemů, - toho vyčpělého, 
starého, od myší ožraného, suchého sýra Nestora a toho lišáka Ulyssa nestojí 
za fatku, ... takže se Řekové začínají hlásit k barbarství a politikářství upadá 
v špatnou pověst ... "* 

Kdybyste se byli v sobotu procházeli londýnskými ulicemi, byli byste slyšeli, jak všichni kameloti vyvolávali: 
,,Velké anglicko-turecko-francouzské vítězství nad Rusy u Giurgiu! Spoje

necká vojska dobyla Bukurešť!" Proč takové bombastické zprávy, pochopíte, až se dostaneme k otázce nové vládní krize. Pokud jde o účast anglo-francouzských 
* Shakespeare, ,,Troilus a Kresida", 5. jednání, 4. scéna. (Překlad J. V.

Sládka.) ( Pozn. red.) 
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vojsk v bitvě u Giurgiu, z pravidelné pošty z Varny ze 4. července 

se dovídáme, že v táborech nedošlo „k žádnému pohybu". Podle
posledních zpráv z Vídně z 13. července byly pomocné jednotky
na pochodu přes Šumlu do Ruščuku; 8. července přibyla do Ruš
čuku francouzská divize, Angličané v síle jedné divize tam dorazili
teprve 9. července. Přitom bitva u Giurgiu skončila 8. července
ve čtyři hodiny ráno; začala totiž časně zrána 7. července a po ně
kolikahodinovém přerušení v poledne pokračovala až do ranních
ho?in příštího dne. Je tedy vyloučeno, že by se jí byla zúčastnila
něp�á fr�n�ouzská nebo a�glická jednotka. Turci zjistili, že osm
ruskych del Je zatlučeno, a ihned se zakopali kolem Giurgiu. Město
samo neutrpělo škody, ačkoli je Turci ostřelovali granáty z Ruščuku
a z vost:ovů. _Když Rusové ustoupili, vydal Ůmer paša prohlášení,
v nemz vyzyval obyvatelstvo ke klidu, protože jejich městům už 
n:hroz_í nebe_zpečí. Giurgil.l. bylo obsazeno jen slabým oddílem pra7
v1�elneho vojska, hlavní síly Turků se toti.ž rozložily táborem kolem 
m���a a n� třech ostrovech na Puna ji. Ůmer paša zůstává v Giurgiu,
S�JJid pasa : Ruš_čuk�. Turci ovládají silnici vedoucí po levém
brehu DunaJe z Gmrgm do Oltenitsy. 

Pokud jde o druhou bitvu, po níž prý následovalo dobytí
Bukurešti, sám francouzský „Moniteur" píše, že to byla pouze
��lá sr�žka

'. 
v níž Turci potřeli u Fratešti ruský zadní voj ustupu

JICl z Gmrgm do Bukurešti. ,,Moniteur" dodává že se k Turkům
př�pojil a��l��fr��c�uzský sbor v síle 25 000 muž'ů, že spojenecká
VOJska maJ1 pnbhzne 60 000 mužů, že kníže Gorčakov velí přibližně
stejným silám a že se dá očekávat velká bitva, která rozhodne
o osudu Bukurešti. Fratešti je slabě opevněné místo asi dvanáct mil
od Giurgiua třicet mil od Bukurešti. Podle „Moniteuru" došlo
k �itvě na tomto místě 11. července, kdežto podle „Journal des
D;bats"1� 1�. �ervence. Rusové prý měli v tomto boji 700 raně�
nych, mezi runu dva generály. 

Poslední parník, který připlul z Cařihradu do Marseille při
vezl zprávy o dobytí Sulinského hrdla Dunaje anglickou ' lodí
,,Terrible". Loď prý vplula do rejdy, zničila ruská opevnění roz
prášila posádku a zajala velitele. Podle mého názoru je třeba p�čkat
na věrohodnější potvrzení zprávy.
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Anglické noviny uveřejnily pověsti, které však ani jedny fran
couzské noviny nepřevzaly, že prý admirál Lyons křižuje před
Anapou, aby podpořil expedici admirála Bruata, který prý má
na palubě 7000 vojáků určených k vylodění.

Z dopisů z Cařihradu se dovídáme, že po intervenci anglického
a francouzského vyslance je Porta zřejmě ochotna okamžitě obno
vit obchodní styky s Řeckem za těchto podmínek: 1. Řecko se za
váže zaplatit v určité lhůtě válečné reparace a nahradit škody způ
sobené při nedávném povstání; 2. podepíše do dvou měsíců ob
chodní smlouvu, kterou dosud odmítalo. V této smlouvě se uznávají
dnešní hranice mezi Tureckem a Řeckem.

Z Baltu se nedovídáme nic nového. ,,Hamburger Correspon
dent" popisuje výsledky anglické marodérské expedice k finským
břehům a její účinky na finské obyvatelstvo takto:

,,Potvrzuje se, že se ruská vláda, když se po vypálení Brahestadu a Ulea
borgu ujistila o náladě Finů žijících na březích obou zálivů, rozhodla vydat 
zbraně mužům schopným vojenské služby, aby mohli čelit novým pokusům 
Angličanů o vylodění. Bylo schváleno vytvoření dvou pluků finských střelců 
po 1000 mužích; odvody se mají konat v okresech Abo, Vaasa a Uleaborg. 
Podobné pluky mají být postupně vytvořeny i v jiných provinciích." 

Rakouská půjčka, jak jsem předpovídal*, se mění v nucenou
kontribuci. Nyní má být rozdělena na všechny korunní země říše.
Například Horní Rakousy mají upsat 115 miliónů zlatých, Dolní
Rakousy 15 miliónů, Vídeň 2½ miliónu, Uhry 70 miliónů atd.
I když ruský car nezískal nic pro sebe, alespoň se mu podařilo
dostat všechny ostatní vlády do vážného sporu s jejich poddanými
v otázce financí. Prusové budou muset k 1. srpnu zaplatit zvýšenou
důchodovou daň. Také Bonaparte prý projektuje další půjčku
�e výši 500 miliónů franků, jejíž účinek ve Francii bude zvlášť
citelný vzhledem k nynějším vyhlídkám na sklizeň vína a pšenice 

a ke stagnaci obchodu - zvláště v Lyonu - v souvislosti s povstá
ním ve Španělsku. Také koaliční vláda v Anglii má v úmyslu za
útočit na kapsy poplatníků, což se očekává příští týden.

Španělské povstání zřejmě vstupuje do nové fáze, jak vysvítá
z provolání Dulceho a O'Donnella; Dulce je stoupenec Esparterův,

* Viz tento svazek, str. 347. (Pozn. red.)
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O'Donnell byl rozhodným přívržencem N arváezovým a možná že 
tajně i královny Kristýny. Přesvědčil se, že v nynější době není 
možn_é rozhýbat španělská města pouhou palácovou revolucí, a tak 
najednou vystavuje na, odiv liberální zásady. Jeho provolání bylo 
vydáno v Manzanaresu, městečku v La Manchi, nedaleko od Ciu
dad Realu. Praví se v něm, že cílem hnutí je zachování trůnu, ale 
zároveň odstranění kamarily, přísné dodržování základních zákonů, 
zlepšení volebního zákona a tiskových zákonů, snížení daní, po
stup ve veřejné službě podle zásluh, decentralizace a zřízení ná
rodní milice na široké základně. Provolání navrhuje pověřit pro
viční junty a plenární zasedání kortesů v Madridu revizí zákonů. 
Provolání generála Dulceho je ještě radikálnější. Říká se v něm : 

,,Neexistují už progresisté a moderados; všichni jsme Španělé a naším vzorem jsou hrdinové 7. července 1822. Návrat k ústavě z roku 1837, podpora I_sabely II., doživotní vyhnanství královny matky, sesazení nynější vlády, obnovení míru v zemi - to jsou cíle, které sledujeme stůj co stůj, jak také dokážeme na poli cti a slávy zrádcům, které potrestáme za jejich zločinné šílenství." 
Podle „Journal des Débats" byly v Madridu zabaveny listiny 

a dopisy, které prý nezvratně dokazují, že tajným cílem povstalců 
je vyhlásit trůn za uprázdněný, sjednotit Iberský poloostrov v jeden 

stát a nabídnout korunu clonu Pedrovi V., princi z rodu sasko
kobursko-gothajského. Dojemný zájem listu „Times" o španělské 
povstání a zároveň přítomnost zmíněného dona Pedra · v Anglii 
nasvědčují tomu, že se tu asi opravdu připravuje nějaký nový ko
burský úskok. Španělský dvůr je zřejmě velmi v úzkých, protože 
už byly vyzkoušeny všechny možné ministerské kombinace; marně 
se obraceli i na Istúrize a Martíneze de la Rosa. ,,Messager de 

Bayonne" tvrdí, že hrabě Montemolin odjel z Neapole, hned jak se

dověděl o povstání. 
O'Donnell vstoupil do Andalusie; jeho vojska přešla Sierru 

Morenu ve třech proudech, jeden přes La Carolinu, druhý přes 

Pozoblanco a třetí přes Despefí.aperros·. ,,Gaceta" přiznává, že 

plukovníku Bucetovi se podařilo nečekaně se zmocnit Cuency, čímž 

povstalci získali spojení s Valencií. V této provincii zachvátilo

povstání v přítomné době čtyři nebo pět měst kromě Alciry, kde 
vládní vojska utrpěla těžkou. porážku. 
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Tvrdí se také, že povstání vypuklo v !léusu : Katalá��'

a „Messager de Bayonne" dodává, že nepokoje byly i v Aragonu.

Aimes-tu le front severe, 
du sa(i)ge Napoléon?
Aimes-tu que l' Angleterre

d P 1 t ?"* T'oppose lor a mers on. 
Tímto popěvkem oslavovaly francouzské oddíly své nalodění

v Calais. d vlk ·1 é d on 

V Londýně probíhaly od soboty do pon e a s�,
n em •

strace, které se dožadovaly' aby lord Palme�ston v,:strťal 
�td:f;

z Newcastlu a byl skutečně postaven proti carovi.. e v 

táboře stejně jako v táboře opozice, zavládlo za�e _Jednou v�!�e 

v ' , Bylo známo že návrh rozpočtu nového ministerstva va y 
vzrusem. ' v,l v•t ť vlo 

bude předložen sněmovně v pondělí v�čer, a tét� pn ezi 
v 
�s 1 me •1

b 't využito k vražednému útoku na koaliční kabmet a pntom me 

b;t do ministerstva války prosazen neporazitelný Palmerston. 

V sobotu byl na druhou hodinu svolán kabinet. Ministři se sešli tde_prv: 
„ h ·č , h ěcí který byl na au 1en01v• pv·vr všichni kromě ministra za ram mc v ' l ve tn. ns 1 . ..1 k , k 1 • m ve čtyři Porady trva Y

:;��o;;y�e�:t, �1

::::�:ks::a����' o�j:�:rd0;;:deen do ;aláce k Jejímu
Veličenstvu." . v • 

z tohoto vzrušeného líčení v „Morning Herald"_ je vid;j J:k

velké naděje vzbudily u toryů tyto „vážné" udá�ostl. L�! 
a 

o 

a
:

Russell svolal své stoupence na ?ond�ek ;�i
:::�;:a!:u 

dosta�ilo 

Disraeli zase svolal členy opozice. o , , 
179 gentlemanů, téměř hystericky nedočkavých na velka od�:;e;1i,

která očekávali od Russella. Byli parlamentním Sque�rs:i �a:

lostně zklamáni neboť jim suše sdělil, že na pořadu dne Je asova��

o návrhu váleč�ého rozpočtu, tudíž od nich očekává, že zachovaJ1

klid: . . b d b ké době žádat další peníze na vedení války, a takKabmet u e v  rz · v,š, ťd až bude
' k" d" v v1· nedůvěry koaliční vládě se bude řešit pn t1 y en, otaz a uvery c , " , me,t hlasovat o této finanční otazce. snemovna 

? Líb' ť ve Anglie proti
* Líbí se ti přísná tvář moudrého Napoleona. i se i, z ·, tobě staví lorda Palroerstona? (Pozn. red.) 
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Protože není zasvěcen do tajemství lorda Clarendona, ne
může jim podat informace o zahraničně politických otázkách.
Výsledkem bylo, že Russell zachránil celou koalici na dobu nyněj
šího zasedání sněmovny; neboť kdyby se bylo o důvěře hlasovalo
v souvislosti s návrhem rozpočtu ministerstva války, porážka by byla 
znamenala vítězství Palmerstona nad Newcastlem; kdežto vótum
nedůvěry odhlasované v souvislosti s návrhem celkového váleč
ného roz�očtu by znamenalo vítězství toryů nad kombinací whigů
s peelovci - což samozřejmě nepřichází v úvahu.

A tak hlasování o ministerstvu války proběhlo včera večer
ve sněmovně úplně klidně a bez jakýchkoli rušivých příhod, jen
Russell a Pakington si neodpustili, aby neopakovali celou spoustu
nejotřepanějších věcí o nynější vojenské správě.

Škoda, že tvrdošíjný odpor královny nedovoluje, aby lord
Palmerston nastoupil do čela ministerstva války, protože jeho vstu
pem do tohoto úřadu by odpadla poslední falešná záminka, pod
kterou radikálové dosud hájí anglickou zahraniční politiku.

Když minulý pátek pan Otway prohlásil na schůzi Dolní sně
movny, že má v úmyslu předložit sněmovně případ dr. Peithmanna,
vystoupil lord Palmerston a prohlásil, že je ochoten podat vysvět
lení a že se ukáže, že všechno je „v pořádku". Mezitím dr. Peith
:1'1an� uveřejnil v listu „Morning Advertiser" dopis, který dokazuje,
ze v Jednom směru je opravdu blázen, že totiž stále ještě věří ve
velkodušnost královny Viktorie a prince Alberta; přitom je žádá,
aby ho poslali zpět do Německa - to jest právě to, co si přejí.
. Důkazem podlého patolízalství takzvaného radikálního tisku je
Jeho absolutní mlčení o tomto neslýchaném případu, kdy lettre de 
cachet* pohřbil člověka na osmnáct let jen proto, že měl to neštěstí,
že věděl o královských a aristokratických stycích s německými
služebnými.

-----------------

Napsal K. Marx 18. července 1854 
Otištlno v „New-Tork Daily Tribune", 
čis. 4147 z 3. srpna 1854 
Podpis: Kare l  Marx 

Podle textu novin 
Přeloženo z angličtiny 

• - královský příkaz. k uvěznění určité osoby bez soudu a bez vyšetřování.
( Pozn. red.) 

K. MARX

Š PAN Ě L S K Á R E V O L U C E.

TURECKO A ŘECKO 

Londýn, v pátek 21. července 1854

„Ne touchez pas a la Reine" (nedotýkejte se královny) - to
je starobylé kastilské rčení, ale dobrodružná madame Muňoz a její
dcera Isabela příliš dlouho porušovaly i všechna ta práva povolo
vaná kastilským královnám, až nakonec španělský lid vyléčily z jeho
předsudků o oddanosti a věrnosti.

Pronunciamiento z roku 1843187 trvalo tři měsíce, pronuncia
miento z roku 1854 netrvá ani tolik týdnů. Vláda byla rozpuštěna,
hrabě San Luis utekl, královna Kristýna se snaží dostat se k fran
couzským hranicím a v Madridu se vojsko i obyvatelstvo postavilo
proti vládě.

Všechna revoluční hnutí ve Španělsku od počátku tohoto sto
letí - kromě hnutí na obranu provinčních a místních výsad, která
periodicky propukají v severních provinciích - se vyznačují jedním
pozoruhodným rysem: po každé palácové revoluci následují vojen
ské vzpoury, po nichž zase vždy ihned propukají městská pronun
ciamienta. Tento jev má dvě příčiny. Za prvé vidíme, že život lidu
nikde nepřekračuje hranice jednotlivých provincií, takže ve sféře,
kterou nazýváme státem v moderním smyslu, je armáda jedinou
silou, která se může v celonárodním měřítku postavit proti dvoru.
Za druhé, zvláštní poloha Španělska a válka na Pyrenejském polo
ostrově188 vytvořily podmínky, za nichž se všechno, co je ve špa
nělském národě životaschopné, mohlo soustředit jen v armádě.
Protó také jediné projevy národního cítění (jak v roce 1812, tak
v roce 1822189) nacházíme v armádě; a proto také_ si nejaktivnější
část národa zvykla vidět v armádě jediný přirozený nástroj kaž
dého národního povstání. Avšak v bouřlivém období od roku 1830
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do roku 1854 španělská města postupně pochopila, že armáda už 
neslouží věci národa, že se změnila v nástroj soupeření ctižádosti
vých generálů o moc nad dvorem. A tak vidíme, že hnutí z roku 
1854 se velmi liší i od hnutí z roku 1843. Lid viděl ve vzpouře 
generála O'Donnella všechno možné, jen ne spiknutí proti vládnou
cím vlivům u dvora, tím spíše, že se tato vzpoura těšila podpoře 
bývalého milce Serrana. Proto také se města a vesnice neozvaly 
na výzvu madridského jezdectva; proto byl generál O'Donnell 

nucen dát své operaci úplně jiný charakter, aby se nedostal do izo
lace a neutrpěl porážku. Musel do svého provolání vložit tři body, 
které jsou vesměs namířeny proti svrchovanosti armády: svolání 
kortesů, hospodárná vláda a vytvoření národní milice; poslední 
požadavek vychází ze snahy měst získat znovu nezávislost na ar
mádě. A tak vojenské povstání získalo podporu lidového povstání 
fakticky jen za tu cenu, že přijalo jeho podmínky. Teď je otázka, 
zda bude donuceno tyto podmínky dodržet a dané sliby splnit. 

S výjimkou karlistů190 vydaly všechny strany svá hesla - pro
gresisté, stoupenci ústavy z roku 1837, stoupenci ústavy z roku 
1812191, unionisté (žádající připojení Portugalska) i republikáni. 
Zprávy týkající se poslední strany je třeba brát s rezervou, protože 
procházejí cenzurou pařížské policie. Vedle boje mezi stranami 
propuká soupeření mezi vysokými vojenskými činiteli. Sotva se 
Espartero dověděl o O'Donnellových úspěších, ihned opustil své 
ústraní v Leganésu a prohlásil se za vůdce hnutí. Ale jakmile se 
César Narváez dověděl, že jeho starý Pompeius vytáhl do boje, 
nabídl ihned své služby královně; královna nabídku přijala a Nar
váez byl pověřen sestavením nové vlády. Z podrobností, které 
ještě uvedu, se ukáže, že armáda neměla zdaleka všude iniciativu, 
naopak, na mnoha místech musela ustoupit silnému tlaku obyva
telstva. 

Kromě pronunciamienta ve Valencii, o němž jsem psal v mi
nulém článku*, došlo ještě k pronunciamientu v Alicante. V Anda
lusii došlo k pronunciamientům v Granadě, Seville a Jaénu. Ve 
Staré Kastilii byla pronunciamienta v Burgasu; v Leónu propuklo 

* Viz tento svazek, str. 364. (Pozn. red.)
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pronunciamiento ve Valladolidu; v Biskaj�ku - : �an _Sebastiánu 

a Vittorii· v Navaře - v Tolose, Pamplone a Gmpuzc01; v Arago
nii - v Zaragoze, v Katalánii - v Barceloně, Tarragoně, Léridě 
a Geroně; říká se, že pronunciamientq bylo také na BaleársR.ých 

ostrovech. V dopise z Cartageny z 12. července, podle něhož se 
čekalo pronunciamiento v Murcii, čteme: 

Na základě banda*, které vydal místní vojenský guvernér, bylo nařízeno,
aby �šichni obyvatelé Cartageny, kteří mají muškety nebo jiné zbraně, je do
24 hodin odevzdali civilním úřadům. Na žádost francouzského konzula bylo
francouzským příslušníkům dovoleno, aby odevzdali zbraně, podobně jako roku
1848, na svém konzulátě.''

Ze všech těchto pronunciamient stojí za povšimnutí jen čtyři, 
a to pronunciamiento v San Sebastiánu v Bis�ajsku; vv Barcelo�ě, 
hlavním městě Katalánie, v Zaragoze, hlavmm meste Aragome, 
a v Madridu. 

V Biskajsku byla iniciátorem pronunciamienta města, v Ar�-
gonii armáda. Městská rada v San Seb�sti_á�u užu� chtěla vyhl�_s1�
povstání, když se začalo volat po ozbroJen� hdu. ��sto se okamz,1t� 
ozbrojilo. Dva prapory, tvořící posádku mesta, se pndaly k povstam 

teprve 17. července. Když se pak uskutečnilo spojení občanů s armá
dou vydalo se 1000 ozbrojených občanů spolu s několika vojen
ský�i jednotkami do Pamplony a organizov��o povstání_ v Navaře: 
Příchod ozbrojených občanů ze San Sebastianu urychlil povstám 

navarského hlavního města. Generál Zabala se přidal k hnutí 
později a vydal se do Bayonne, aby vyzval vojáky a důstojníky cor
dobského pluku, kteří sem utekli po své nedávné porážce u ��ra
gozy, aby se ihned vrátili do vlasti a spojili se s ním v San Seb_astianu.
Podle některých zpráv táhl potom generál Zabala do Madridu, aby
se tu dal k dispozici Esparterovi, kdežto podle jiných zpráv pocho
doval do Zaragozy s úmyslem připojit se k aragonským povstalců�. 
Generál Mazarredo velitel baskických provincií, odmítl účastmt 
se pronunciamienta' ve Vittorii a musel ujet do Francie. Vojsko 

generála Zabaly se skládá ze dvou praporů bourbonského pluku, 
z jednoho praporu karabiníků a z oddílu jezdectva.Ještě než ukon-

* - příkazu. ( Pozn. red.)
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čím zprávu o událostech v baskických provinciích, chtěl bych uvést 
jako charakteristickou zajímavost, že generál Barastequi, který byl 
jmenován guvernérem provincie Guipúzcoy, je jeden z bývalých 
Esp1trterových pobočníků. 

V Barceloně se zřejmě ujala iniciativy armáda, ale podle po
drobnějších zpráv, které jsme dostali později, nebyla její iniciativa 
nijak spontánní. 13. července v 7 hodin večer vojáci z kasáren 
San Pueblo a Buen Suceso vyhověli lidové demonstraci a vyhlásili 
pronunciamiento s hesly: Ať žije královna! Ať žije ústava! Smrt 
ministrům! Pryč s Kristýnou! Potom se bratřili s lidem, společně 
s ním táhli po nábřeží a shromáždili se na náměstí Ústavy. Pak vy
hlásilo pronunciamiento jezdectvo, které v posledních šesti dnech 
nepouštěli z Barcelonety, protože mu generálkapitán nevěřil. Tímto 
okamžikem přešla celá posádka na stranu lidu a jakýkoli odpor 

úřadů byl vyloučen. V 10 hodin ustoupil všeobecnému nátlaku 
vojenský guvernér generál Marchesi a o půlnoci vyhlásil katalánský 
generálkapitán své rozhodnutí přidat se k povstání. Přišel na ná
městí Ayuntamienta a pronesl řeč k lidu, který se tu shromáždil. 
18. července byla vytvořena junta, skládající se z generálka
pitána a jiných významných osobností, pod heslem: ,,Ústava, 
královna a mravnost". Další zprávy z Barcelony hlásí, že z roz
kazu nových úřadů bylo zastřeleno několik dělníků, protože 
rozbíjeli stroje a sáhli na soukromé vlastnictví, a dále, že byl 
zatčen republikánský výbor, který se ustavil v sousedním městě; 
nesmíme ovšem zapomínat, že tyto zprávy prošly rukama „vlády 
2. prosince"192, jejímž zvláštním posláním je pomlouvat republi
kány a dělníky. 

V Zaragoze prý vyšla iniciativa od armády, ale toto tvrzení 
vyvracejí pozdější zprávy, podle kterých bylo ihned rozhodnuto 
vytvořit sbor milice. Jisté je, a potvrzuje to i sama madridská 
„Gaceta", že ještě před pronunciamientem v Zaragoze se vzbouřilo 
150 vojáků monteského pluku (jezdeckého), kteří cestou do Madridu 
přenocovali v Torrejónu (5 lig* od Madridu), a svrhli své velitele, 
kteří dorazili do Madridu 13. července večer s plukovní pokladnou. 

* - liga = 4,83 km. (Po;:n. red.)
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Vojáci pod velením kapitána Baraib��a �sedli na k��ě a dali se
cestou do Huete, zřejmě s úmyslem pnpoJI� se k odd1l�m �lu�ov
níka Bucety v Cuence. Pokud jde o Madnd, na ktery pr! tah�e
Espartero s „armádou středu" a generál Z�bala �e severm arma
dou, je zcela pochopitelné, že město, které ž1�; n� učet_ �v�ra, bude
poslední, které se přidá k povstání. ,,Gace�a v otiskla Jv este_ 15., če�
vence hlášení ministra války, kde se tvrd1, ze vzbourenc1 _  utikaJI;zatímco nadšení a věrnost armády vzrůstá. Hr�bě San Lu�s, �te1:zřejmě velmi správně zhodnotil situaci: M�dn��' oz�ám1l delm
kům že generál O'Donnell a anarchisté Je pnprav1 o všec�n_u 
práci kdežto zvítězí-li vláda, zaměstná všechny dělníky na vereJ
ných 'pracích za 6 reálů (75 centů) �en�ě .. �í-�t�, tahem z�mý�lel
San Luis získat pod svůj prapor neJvznethveJSl cast madndskeho 
obyvatelstva. Ale tento pokus měl asi takový úspěch jako pokusy 
t National" v Paříži roku 1848.193 Spojenci, které takto získal, s rany ,, 

. v fi č , se brzy stali jeho nejnebezpečnějšími nepřáteli, ?rotoze n_an m
prostředky určené na jejich žold šes,tého �n; dosl�. ,Jak veli�: s�vláda bála pronunciamienta v hlavmm mest�,v vysvi_ta z pr?hlas,em
generála Lary (guvernéra), který zakázal , rozš1�ovat Jaké�oh zpravy 0 úspěších povstání. Dále se zdá, že cela taktika generala ,Bl�ser_a 

spočívala v tom, vyvarovat se jaké�okoli sty,ku s p�v�talec�ym.1 VOJ
sky, aby se nákaza nepřenesla do Jeho armady. Říka , se, ;e _puv_od
ním plánem generála O'Donnella bylo utkat _  se s vl�dmm1 VOJ�ky 
v rovinách La Manchy, velmi vhodných k Jezdeckym operacim: Ale příchod bývalého milce Serrana, který měl spojení s někter!rm 
význačnými městy v Andalusii, způsobil, že se od tohoto. planu 
upustilo. Armáda stoupenců ústavy se nato rozhodla nezustávat 
v La Manche ale táhnout na J aén a Sevillu. 

Připomí�ám mimochodem, že boletinos*. generála Blasera , s�podivuhodně podobají denním. rozkazům španěl_svkých generalu
ze 16. století, z kterých měl takovou švandu Frantlsek I., a rozka-
zům z 18. století, kterým se vysmíval Bedřich Veliký. . Je zřejmé, že toto španělské povstání se nutně s,tane �droJ:m
neshod mezi francouzskou a anglickou vládou, a zprava z Jednech 

• - bulletiny, hlášení. (Pozn. red.)

371 



K. MARX 

francouzských novin, že prý se generál O'Donnell před vypuknutím 
povstání skrýval v paláci britského vyslance, asi sotva zmenší Bona
partovu nedůvěru k Anglii. Existuje už určité napětí mezi Bona
partem a Viktorií. Bonaparte očekával, že se sejde s královnou při 
naloďování svých vojsk v Calais, ale Její Veličenstvo odpovědělo na 
toto jeho přání tím, že téhož dne navštívilo bývalou královnu 
Amálii. Angličtí ministři pak, když byli v parlamentu dotázáni, 
proč se neprovádí blokáda Bílého, Óerného a Azovského moře, 
se vymlouvali na spojenectví s Francií. Bonaparte na to odpověděl 
v „Moniteuru" tím, že vyhlásil blokádu těchto moří, nečekaje na 
formální souhlas Anglie. A konečně, vzhledem k tomu, že naloďo
vání francouzských vojsk pouze na britské lodi vyvolalo ve Francii 
špatný dojem, uveřejnil Bonaparte seznam francouzských lodí, 
které byly určeny k tomuto účelu, a jichž bylo použito. 

Porta doručila představitelům čtyř spojeneckých mocností 
nótu, jíž se řeckým obchodním lodím znovu dovoluje používat 
tureckých přístavů. Toto povolení platí na dva měsíce, neučiní-li 
ovšem řecká vláda nic, proč by bylo nutné toto povolen( zrušit. 
Jestliže řecká vláda nedá Portě do této lhůty náležité zadostuči
nění, Porta si vyhrazuje právo vrátit se k dřívějšímu stavu. Řecké 
lodi v tureckých přístavech budou podléhat místním úřadům a ne
mohou se dovolávat ochrany jiných států. Do dvou měsíců mají být 
vypracovány zásady pro uzavření dohody a obchodní smlouvy. 
Náhrada, kterou Porta žádá za ohromné škody způsobené řeckým 
povstáním, má být určena arbitráží na základě zprávy vyšetřující 
komise, která má být vyslána přímo na místo a má se skládat z Fran
couzů, Angličanů, Turků a Řeků. 

Porta oficiálně jmenovala Šámila generalissimem čerkeské 
a gruzínské armády. 

Ve Varně byli zastřeleni tři dragomani ve službách francouz
ské armády, protože se zjistilo, že si potají dopisovali s Rusy. Dva 
z nich byli Řekové a jeden byl Armén. Před popravou jeden z nich 
spolkl dokument kompromitujícího charakteru. 

16. července přišla z Hermannstadtu zpráva, že v oblasti
Fratešti nedošlo dosud k žádným srážkám. 

Zpráva o tom, že spojenecká vojska přibyla do Ruščuku, byla 

372 

ŠPANĚLSKÁ REVOLUCE. - TURECKO A itECKO 

samozřejmě lež, a za nynějších podm!nek bu�e �el_! jej�ch �,kol
spočívat v tom, aby držela na uzdě - Jak se vyJadruJl „T1mes -
barbarskou zuřivost vítězných Turků. 

Napsal K. Marx 21. července 1854 
Otištěno v „New- York Daily Tribune", 
čís. 4148 ze 4. srpna 1854 

Podpis: Karel  Marx  

Podle textu novin 
Přeloženo z angličtiny 
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PARLAMENTNI DEBATY O VÁLCE 

Londýn, v úterý 25. července 1854 
Na večerní schůzi Dolní sněmovny minulý pátek prohlásil 

lord John Russell na dotaz pana Disraeliho, že Její Veličenstvo 
ráčilo nařídit odročení sněmovny, a v souvislosti s tím, že John 
Russell zamýšlí předložit v pondělí návrh na odhlasování úvěru 
ve výši 3 miliónů liber št.; svolávat finanční výbor není nutné. Na 
dotaz pana Disraeliho, zda se bude letos konat podzimní zasedání 
parlamentu, lord John neodpověděl. Žádaný úvěr byl odhlasován 
na zasedáních obou sněmoven, která se konala včera. 

Ve Sněmovně lordů vystoupil na podporu úvěru lordAberdeen 
a pronesl při této příležitosti nejkratší, nejsušší a nejbanálnější řeč, 
jakou nás kdy obšťastnil od doby, kdy se stal předsedou vlády. Řekl, 
že musí žádat tři milióny, a je přesvědčen, že lordi nebudou mít 

námitek. Mohou zastávat různé názory, ale všichni musí být za
jedno v tom, že „je nezbytné přijmout veškerá opatření, která 
mohou vést k rychlému a úspěšnému zakončení války". Tohoto vý
sledku lze dosáhnout především „aktivním a energickým úsilím 
Anglie a Francie v součinnosti s ostatními mocnostmi". Lord 
Aberdeen neřekl, zda má na mysli vojenské úsilí nebo diplomatické 
vyjednávání; také výslovně nevyloučil Rusko z „ostatních moc
ností", s kterými by měly Anglie a Francie spolupracovat. Protože 

parlament je před odchodem na prázdniny, je tím důležitější zajistit 

vládě peníze. Je možné, že někteří z urozených lordů by dávali 
přednost tomu, kdyby byly peníze svěřeny do rukou někoho jiného 

než Aberdeena, ale tam, kde jde o povinnost, musí zůstat podobné 
vrtochy stranou. A povinnost, neodkladná povinnost spočívá v tom, 
že je nutno odhlasovat 3 milióny liber št. 
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Hrabě Ellenborough, který má zvláštní dar nemluvit nikdy 
k věci se domnívá, že to je nejvhodnější příležitost k tomu, aby 
se vlád.i' doporučilo zachovávat co největší hospodárnost ve všech 

oborech státní správy, které nesouvisejí s válkou". 
Hrabě Hardwicke se domnívá, že v Baltském moři je neoby

čejně silná eskadra připravená na všechny pří�a��', že v Čer�é� moři je stejně silná eskadra a že byla vyslána neJvets1 armáda, Jaka 
kdy odrazila od břehů Anglie. Neví sice, jak vláda zamýšlí _ �ěcht� sil použít, ale přesto vyzývá všechny urozené lordy, aby zadany 
úvěr povolili. . . Hrabě Fitzwilliam, whig, který není u moci, protestoval proti 

tvrzení že Anglie má nejvyšší daně ze všech evropských států; 
�aopak, 'bylo by správné říkat, že náš lid je zatíž�n menšími bře
meny než kdekoli jinde v evropském společenstv1". Kdyby uro
zený lord mluvil o lordech, a ne o lidu, měl by pra;du;, ,,_C_o _se _týče
projevu mého váženého kolegy, který stojí v čele vlady , Jeste mkdy 
nebyla při podobné příležitosti pronesena řeč, ,,o kter� �y bylo 

možno větším právem říci, že se z ní parlament nedovede! skoro 

ani jedinou novou ideu", a urozený lord by měl lépe znát potřeby 
sněmovny v oblasti idejí. Hrabě Fitzwilliam by rád slyšel od_ lorda 
Aberdeena, kdo jsou ty „ostatní mocnosti", o jejichž součmnost 

tak horlivě usiluje. Snad Rakousko ? Obává se, aby tato mocnost 

nepřesvědčila anglickou vládu, že některé druhořadé otázky, ja�� 
evakuace podunajských knížectví nebo svobodná plavba po DunaJ1, 
mohou být dostatečným důvodem k uzavření míru. (Směšná obava, 
protože lord Aberdeen se určitě nedá nikým přesvědčit, aby žá�al 
tolik.) Hrabě by také rád věděl, co se má rozumět _výraz�m celist� vost Turecka, zda to, co tímto pojmem rozumela drmopols�a 
smlouva, či něco jiného? V závěru poznamenal, že sněmovna Je 

ve velmi podivné situaci, protože ji nikdo neinformoval o úmyslech 

vlády. Ale přesto bude hlasovat pro ,úvěry.. • .• , • , Markýz Clanricarde, jehož nalada Je chmurneJSl kazdym 
dnem, který jej oddaluje od ministerské�o křesla! -�ád�l �dměno� za nesmírnou trpělivost, kterou dosud projevoval vuc1 vlade, alespon

určité objasnění o tom, jakých úspěchů se dosáhlo a jaký kurs se 
sledoval od poslední žádosti vlády o úvěr; přál by si vědět alespoň 
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něco o podmínkách a vyhlídkách válk , . ' Anglie a ·e·ích s · • . Y a O VZa_Jemnych vztazíchvláda a b:dské zl°1�nev c
n

u

e

.dTo �rhcl1 měl! určité úspěchy, ale britskása y zat1m žádn ' h ' v h • v os�tně tebrá�� pochválit statečné anglické nI�o��;c /13��:k;u 
a v ern m mon. Pokud jde o vztah ke · • , , mpredložit návrh, aby byla publik 

,Y s�oJen,cum, ma v umyslumezi Tureckem a Rakouskem s�;.a�a. pos ��m smlouva uzavřenámohou osvětlit nynější situaci.' Jne Jako Jmé dokumenty, které
,,Z pověstí, které všude kolu·í ·e · • vlády díván a turecký vyslanec, ači�1I b 

J�s�;; ze _na. nátl�k a přemlouvání britskés Rakouskem dohodu na za'kl d . k 
y
é 

i�e silne proti tomu, uzavřelinedávno ' a e ter maJí rak k ' · k dunajských knížectví a obsadit část turecké .,, " 
ous a VOJS a vstoupit do pon,e. Jak se mohlo stát, že v hodin v b v, 

:f i1��n

l:kr::a1;0�:::1i�ě;:1���;:.��r�:;�;:;:!·;. ce u se mu zdá že Angli . v,rv , . státech. ' e Je pn is zavislá na německýchNa důkaz, že Rakousko musí" b , ·1 v,�:��:k:r: �
k

a�:nd�n �k�zo;�l, jak R;s�:�b?i:�aje�::r:;�;být předlože;a s�ě 

o ro�uJe. Ra vkousko-turecká smlouva nemohla
kovanou kopii. Lor:o��e, prdotoze vdláda j;š�ě nedostala její ratifi-

aren on se ommva že 
O v .. . movnu, že není příliš vzdálena doba k ' muze UJIS�t sněv součinnosti s Angli' 1 • v '. dy Rakousko bude Jednatv 1, ,,a e nemuze mc zaručit" A t k t d · k�:;s;�:ecn� �harakteristiky �akouska, tak z toho 

.faktu: že �l:r�:-m1msterstvo zahramčních 
v , 

h vyvodit velice potěšující závěry L vedc1,Cml o ou urození lordovéd k , vd · or arendon ktery' už b Iva rat usve čen z nejnestoudn v•v, l v• ' � . y že budou bezpodmínečně 
v v•t _eJhSl Zl, ny�.,1 samozreJmě očekává,ven Je o prohlasení že ��vláda nemá v úmyslu vrátit se k statu , •• ' spokoJ1t se s narychlo slepeným ' k , qu� a rovnez nema v úmysluby nutně k nové válce". rmrem, tery by byl Jen shnilým příměřím a vedl • v �dyž se lordi takto blýskli svým vlastním v sok , . v , , presli zcela přirozeně k ot , ká á d , v y , ym vzdelamm, 

nebudeme sledovat. az m n ro mho skolstvi, ale tam už jeZatímco ve Sněmovně lordů probíhala tato rozprava, zabývala 
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se Dolní sněmovna některými bezpodstatnými otázkami, dokud nebyla seznámena s řečí lorda Aberdeena, která vzbudila „nepříjemný dojem". Lord John Russell okamžitě pochopil, že je třeba tento dojem napravit. Když se vláda chystal� požádat o první mimořádnou podporu, vypravila „velkolepou" baltskou flotilu; pobídkou k druhé podpoře mělo být slavné bombardování Oděsy; nyní vyrukovala s heslem Sevastopol. Lord John začal holdem sněmovně za jejího „vlasteneckého" ducha, který projevila tím, že tak ochotně přispěla, když ji vláda poprvé požádala o úvěr, a poděkoval poslancům za to, že byli dosud tak rozša fní a nekladli vládě nepříjemné dotazy. To umožnilo dokázat velké, skutečně velké věci, především zajistit velké množství lodí a mužstva. Anglie má nyní sedmnáct parníků první, druhé a třetí třídy, zatímco k 1. lednu 1853 měla jen jeden, sedmnáct řadových plachetnic, proti jedenácti, které měla loňského roku, 
a námořní vojenské síly nyní čítají 57 200 mužů, kdežto loni měly 33 910. Kromě toho byl vyloděn na tureckém pobřeží sbor o více než 30 000 vojáků, ,,z nichž velká část byla nedávno ve Varně". Tolik, pokud jde o válečné zdroje. Co se týče válečnýchoperací,

„ty teprve začaly a dosud lze říci jen tolik, že turecká armáda dělala pravé 
divy statečnosti. Nikdo nyní neřekne, že ruský car může lusknutím prstů svrh
nout celou osmanskou moc. Vedle skvělých úspěchů Turků můžeme být v této 
válce hrdi na dokonalou jednotu a soulad mezi francouzskou a anglickou 
armádou". Lord John pak přešel k otázce žádaných úvěrů a prohlásil, že nemůže poslancům přesně říci, nač je těchto peněz zapotřebí. Asi dva milióny budou použity pro intendanturu, zbrojní službu a přepravu; kromě toho asi bude k britské armádě připojen silný útvar tureckého vojska,jemuž bude britská vláda vyplácet žold. Vcelku se však peníze na sněmovně nežádají na základě podrobného rozpočtu, nýbrž mají být vládě k dispozici, ,,až je bude nutně potřebovat". Rakousko, prohlásil urozený lord, má dokonce ještě větší zájem chránit Turecko než Francie a Anglie. Car by měl úplně 
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v hrsti rakouskou vládu . k ·1 a jakmile by získal rozh�;t.,�1 e

l' by ovládl podunajská knížectvíR UJ1c1 v iv v Tureck Al h suzovat akousko spravedli v 

, 

u. e c ceme-li po-Ruské armády se mohou ;e, ;;s�me zapomínat, jaké má potíže. k hlavnímu městu Rak k ne ov
· a stran přiblížit velmi blí�ko ré jsou pod rakouskou :�v�da pr�ton_i v některých oblastech, ktepit do války by bylo pro Rako:s� Je situace 

vta� napjatá, že vstouvalo, pokud to šlo, aby se tyto otá ko �<:_�ez?ecne. Proto také usilodobě poslalo Rakousko rusk, z y re_sily Jednáním. Ale v poslední h d v 
emu carovi poselstv' roz o ne nelze nazvat vyh 'b i, a carovu odpověď y avou. ,,Za prvé, Rusko ne·eví och . . podunajských knížectví P/ohl š . o�u stanovit Jakoukoli lhůtu pro evak .An r · a UJe, ze nyní kd b 1 uac1 se g ie a Francie účastní válk ., ' y y a vypovězena válka a kd ském v· , y a ma31 nad Ruske 

v h Ó 
ymon, zatimco ruské válečné l ď: m preva u v erném a Balt válčiště jedině poduna;ská k ,v � stvo nevyplouvá z přístavů zbyv' a;í . k.v 

, ká � Illzectv1 a tok D . kd ' � Ja o z: z1s znovu rovnováhu a ús ěch , unaJe, e Rusko může doufat techto podmínek odmít' k p y svych zbraní dobude vítězství p R k b 1 
a eva uovat podunajská knížectví." . roto za US O Y O ochotno v·· g d b pnJmout zasady ob v , z . u na, vyjma bodu o ři v v 

, 
sazene v protokolu evropských národů. Co se týfe �:�;;1 Turecka do společenstvíJohn se domnívá zve nynv•v, k O POstupu Rakouska lord, eJSl ra Ouská l' 'k . ' roveň nemůže věřit že by R k po ltl a Je chybná, ale zá-které na sebe vzalo Podl tv she � ousko zpronevěřilo závazkům . e ec to zavazků V' "  , h ' mocnostem a Turecku J·e R k k '. PrIJatyc vůči západním O d v , 

' a ous o povmno , v • o razem Ruska Je o 
v 

v 

zucastmt se pokusu· · vsem mozné že 
· 

v v z Petrohradu nějakou přízni v·v, , d se Jeste znovu pokusí dostat n h k VeJs1 o pověď Sp . . emo ou ontrolovat vlád , , . OJenc1 samozřejmě1:akousko nemůže kontrolo:tor��;[éi!ako�ska, stejně jako zasevsechny mocnosti velmi p v, . � , krale. A tak existají pro 
proti Rusku. nzmv podrmnk�- pro společný postupPotom přešel lord John k od ? tom, co zamýšlejí podnikat k /obnému � nadšenému výkladuJe neslučitelná s návratem k g ie a Francie. Celistvost Turecka L d J e statu quo v pod · k , h or ohn pravil: unaJs yc knížectvích. 

Avšak '" , á T " . v � v��eill p nové, postavení Rusk h v • , • urecka Jeste v Jlllém ohledu M' a o rozu3e nezav1slost a cel1'stv tě é d v • am na mysl' b d , os n n po Je vsech pravidel válečného um v 
� vy � ováill velké pevnosti opev-eill, ne obytné, pokud je to vůbec
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v hradebnictví možné, a chovající ve svém přístavu silnou flotilu z řadových
bitevních lodí, připravených kdykoli vyplout s příznivým větrem k Bosporu.
Pokládám takovouto situaci pro Turecko za tak hrozivou, že žádná mírová
smlouva by nemohla být pokládána za moudrou, kdyby ponechala ruskému ca
rovi i nadále toto· hrozivé postavení. (Obrovský potlesk.) Budeme připraveni,
jako jsme byli připraveni dosud, posoudit tuto otázku společně s francouzskou
vládou, a mám všechny důvody se domnívat, že názor vlády francouzského cí
saře bude v tomto ohledu zcela shodný s naším." (Potlesk.)

Pokud jde o návrh pana Disraeliho na podzimní zasedání,lord John „odmítl přijmout od členů této sněmovny jakékoli podmínky omezující svobodu ministrů". Bylo by úmorné a zbytečné uvádět všechno, co při této příležitosti říkali takoví mudrci jako Hume, Bankes, Knight, Alcocka tutti quanti*. Pan Cobden, uvěřiv slovům lorda Johna a domnívaje se, žepřeměnil sněmovnu ve válečnou radu, se velice horlivě snažil dokázat, proč se v žádném případě nemá dobývat Sevastopol a Krym. Zajímavější věci se dotkl, když nadhodil otázku, zda Anglie neuza
vírá spojenectví s vládami proti národům. Je velkou iluzí domnívat se, že se válka vede na ochranu utlačených národů; ve skutečnosti se vede proto, aby byly ještě víc přitaženy řetězy, kterými Rakousko 

poutá Maďarsko a Itálii. Ve sněmovně zasedají ctihodní, avšakznačně se mýlící poslanci, kteří 
„veřejně prohlašovali, že vláda nevede válku tak, jak by měla; že by bylo

třeba do čela ministerstva války postavit jiného člověka, mnozí dokonce říkali,
že by se měla změnit i osoba stojící v čele vlády. Tím volali po lordu Palmersto
novi. A to všechno prý se dělo v zájmu Maďarů a Italů. A zaúm řečník slyšel
přímo z úst dvou největších vůdců maďarského a italského lidu, že oni nejenom
nevkládají naděje a aspirace do tohoto urozeného lorda, nýbrž je jim naopak
známo, že když měl Palmerston možnost prokázat jim morální podporu, nehnul
pro ně ani prstem. Je-li v nynější anglické vládě člověk, na kterého tito vůdcové
spoléhají méně než na kohokoli jiného, je to právě tento urozený lord. Cobden
věří, že urozený lord neví o tom velkém podvodu, který se provádí jeho jménem,
ale naštěstí se nyní iluze rozplynuly."

Pan Layard a lord Dudley Stuart se omezili na opakovánísvých starých řečí s tou obměnou, že lord Dudky prohlásil, že věří
* - jim podobní. (Pozn. red.)
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v magicko·u sílu jména „Palmerston" pevněji než kdy předtím. 
Zůstalo vyhrazeno panu Disraelimu, aby jediným dechem 

sfoukl celou bublinu řeči lorda Johna. Krátce zdůvodnil svůj návrh 
na podzimní zasedání tím, že poukázal na Sinop a jiná vítězství, 
kterých bylo dobyto za loňských podzimních prázdnin, a potom 
prohlásil, že zpráva o tom, že má být zničen Sevastopol a dobyt 
Krym, ho velice překvapila, znepokojila a pobouřila. Tu lord 
John cosi namítl, ale nepovstal přitom ze svého místa; ale pan 
Disraeli si rovněž sedl, a tím donutil lorda Johna, aby podal 
vysvětlení, A tu lord John nakonec rozpačitě prohlásil sklíčeným 
hlasem: 

„Mohu -pouze konstatovat, že jsem řekl, že Rusku podle mého názoru 

nelze dovolit, aby dál zaujímalo tu hrozivou pozici, kterou zaujalo tím, že udr
žuje tak velikou flotilu v Sevastopolu." 

Když vylákal z lorda Johna toto přiznání, pronesl pan Disraeli 
jednu ze svých nejbřitčích a nejsarkastičtějších řečí, kterou stojí 
za to si přečíst celou a která končí těmito slovy: 

,,Po tom, co jsme slyšeli, se mi zdá, že je vskutku velmi nespravedlivé dělat, 

jak se to někdy stává, úzkostlivý rozdíl mezi politikou lorda Aberdeena a politi

kou některých jeho kolegů, Nejsem ani obdivovatelem ani stoupencem lorda 
Aberdeena, ale nejsem také obdivovatelem oné parlamentní praxe, kdy se ně

kteří členové vlády omývají na úkor druhých. Z výkladu urozeného lorda, jak 
vlastně myslel předtím svoje slova, se mi nezdá, že by se jeho politika v ruské 

otázce podstatně lišila od politiky lorda Aberdeena, a to je konec konců určité 

zadostiučinění pro anglický lid. Znamená to, že u nás nejsou ve vládě rozpory; 

nynější zasedání končí alespoň za úplné jednomyslnosti ministrů v této otázce. 

A pokud jde o to, že se válka má vést za malé cíle a že velké politické úmysly 
musí vést k žalostným a nicotným výsledkům, v tomto bodě je koaliční vláda 
zřejmě také zajedno." 

Žerty lorda Palmerstona neudělaly žádný dojem. Po vystou
pení pana Disraeliho a po tom, když několik dalších členů sně
movny prohlásilo, že byli uvedeni v omyl prvním projevem lorda 
Johna, byl návrh na poskytnutí prostředků skutečně odhlasován, 
ale jen pod tou podmínkou, že rozprava bude dnes večer pokračo
vat. Lord Dudley Stuart přitom oznámil, že má v úmyslu předložit 
návrh na zdravici královně, ,,v níž by byla požádána, aby ráčila 
odložit odročení parlamentu do té doby, až bude moci poskytnout 
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sněmovně podrobnější informace o vzta�ích k jiným_ moc
j
n��t� /

o svých názorech a plánech v otázce boJe, do něhoz se eJl e 1 

čenstvo pustilo". ., 

Napsal K. Marx 25. července 1854

Otištěno v „New- York Daily Tribune",

lís. 4150 ze 7. srpna 1854

Podpis: Karel Marx

Podle textu novin 
Přeloženo z angličti1ry 
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*P O L I T I K A R A K O U S K A.

DEBATY O VÁLCE V DO LNI 

SNĚMOVNĚ 

Londýn, v pátek 28. července 1854 
V jednom ze svých dřívějších článků* jsem podal' rozbor ra-

kousko-turecké smlouvy ze 14. června a ukázal J·sem v 'I t h ., , , ze c1 em o �to zaJ1maveho diplomatického kroku bylo: za prvé poskytnout spojeneckým armádám záminku, aby nemusely překročit Dunaj a aby se nemus�ly st�etnou; s Rusy; za �r�hé zabránit Turkům, abyznovu nezabrali cele Valassko, a vypudit Je z té části ktero v d _ b l' v, ' u uz o Y 1; a za tret1 obnovit v podunajských knížectvích dříve>:isv1, k v' 
v. 

k 
, . :.i rea cm rezim, tery vnutilo Rumunům v roce 1848 Rusko N ' k 

v 
v 

, , 
• yn1 se s u-

:ecne d�vidame z v·Ca!ihra�_u, že �akousko podalo protest protiumysl_u Ůmera pa�1 pr:�roc1,t Dun�J, že si osobuje výlučné právo obsadit po�un�Jska kmzectv1 a pravo nepustit tam nejen anglofra�couzske ;OJ,sko, al� ani Turky. V odpověď na tento protestpry Porta pnkazala Ůmeru pašovi zatím nepřekračovat Dunaj ale v zá_sadě odmítla přiznat Rakousku výlučné právo na obsazenípod�_naJských kní��ctví; nebožák Rešid paša, který se už lecčemun:�cilv od , �vé�o uc�te�e a ochránce lorda Palmerstona, nemá samozre�me ;1azny;� nam1�ek proti tomu, aby se fakticky stalo to, co 
� zasade odm1ta. Myshte s1 možná, že Rakousko už porušilo a prakti:ky anulov�l_o smlouvu ze 14. června tím, že nevstoupilo do Val�ssk� v� ch�ih, kdy odtud ruská armáda v nepořádku odešla třemi ruzny1:u smery, a , nebý� toho, že ihned ustoupila za Seret, byla by vystavila ra�ouskemu utoku své boky a týl. Ale vzpomeňte si, že podle �o�mmek této pověstné smlouvy není Rakousko vázáno ani vstoupit ihned do podunajských knížectví, ani je opustit v přesně 

* v· 1z tento svazek, str. 328-329. (Pozn. red.)
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stanovené lhůtě, ba ani nutit Rusy, aby je do určitého termínu 
evakuovali. Nyní přicházejí zprávy, že Rakušané skutečně vstu
pují do Malého Valašska a že Rusové odvolávají svá vojska z kar
patských průsmyků a soustřeďují je u Focšani. To ovšem nezna
mená nic jiného, než že se Rakušané, místo aby vypudili Rusy 
z Velkého Valašska, rozhodli vyhnat Turky z Malého Valašska, 
a tím jim znemožnit akce na březích Oltu. Nebylo možno vymyslet 
si lepší plán, jak vyvolat vzpouru v turecké armádě, než vytlačit ji 
z území, které dobyla, obsadit Bulharsko anglo-francouzskými 
vojsky, která se úzkostlivě snaží vyhnout srážce s Rusy, a udržovat 
Turecko v jakémsi stavu obležení. To je jasné ze společného pro
hlášení anglických a francouzských velitelů k bulharskému obyva
telstvu, prohlášení téměř doslova opsaného od Budberga, Gorča
kova a tutti quanti*. Již dávno jsem předpovídal, že západní moc
nosti prokáží dílu pokroku jednu službu, že totiž zrevolucionují 
Turecko, tuto baštu zastaralého evropského systému. 

Rakousko nejenom protestuje proti úmyslu Turků zabrat 
turecké území, ale žádá i obnovení práv obou hospodarů, kteří nyní 
sídlí ve Vídni a mají se vrátit do Moldavska a Valašska společně 
s rakouskými vojsky, jak oznámil Portě pan von Bruck. Rešid paša 

odpověděl, že Porta uváží, na,kolik je vhodné obnovovat jejich práva, 
ale pan von Bruck trvá na dodržení článku 3 smlouvy, podle kterého 
má být znovu zavedena stará vláda. Čtenáři si možná vzpomenou, 
že jsem je svého času.upozorňoval na dvojsmyslnou formulaci tohoto 
článku**. Rešid paša na to namítl, že jejich z,novunastolení není 
možné, dokud se Porta neujistí, že se hospodarové nezpronevěřili 
svým povinnostem věrných poddaných. Proti moldavskému knížeti 
Ghikovi nemá Porta závažné námitky, ale chování �tirbeie, valaš
ského hospodara, bylo velmi kompromitující: vystupoval totiž velmi 
provokativně jako stoupenec Ruska, takže ho Porta byla nucená 
vyhnat. Tu se pan von Bruck odvolal k sultánovi. Ten svolal mimo
řádnou radu, kde byl dohodnut kompromis, podle kterého se mají 
oba hospodarové prozatím vrátit do svých úřadů, ale Porta ustaví 
vysokého komisaře, který vyšetří, jak se chovali, a teprve potom bude 

* - jim podobných. (Pozn. red.)

** Viz tento svazek, str. 328-329. (Pozn. red.)
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při�ato kone��é rozho_dnutí. Kníže Ghika, proti kterému Rešid 
?asa nem� vazné námitky, se samozřejmě dostává zpátky na trůn 
Jen podle Jména, protože Moldavsko zůstává v rukou Rusuo kd ·t 
ná t kn" <::: • b . 

' ez o 

. vra izete ..,,tir eie, kterého Porta sama vyhnala a pranýřovala 
Jako r.uského agenta, je skutečným nastolením, protože část Valaš
sk

d

a u
h
z
l 

b

d

yla Rusy vyklizena a zbylá část bude zřejmě evakuována
v o e né době. 

Ale tím činnost rakouské diplomacie nekonči' Ve č ·xt 
M · p " 

· v ereJM 
" ornmg ost čteme tento telegram z Bělehradu z 19 c· . ervence.

r 
„Vč�ra _došel• z Cařihradu rozkaz okamžitě zastavit všechny vojenské řf.

� a; \icv1k. Du_věrně se sděluje, že následuje další rozkaz - . odzbrojit. iyto
pr vy y y okamžitě odevzdány knížeti Alexandrovi." 

k 
T� je tedy odpověď Porty na srbský protest proti rakouské 

0 upa:1.. Tak_ se �bohá turecká vláda nejen připravuje O možnost 
vyp�vedet bo! svemu otevřenému nepříteli, ale zároveň se tím za
pléta do neprátelských a uzurpátorských akcí vůči svým vlast 

dosud ;žd� věrným poddaným. Smlouvou ze 14. června roztr:�: 
turecka v�ad

,
a své ��nve�ce s podunajskými knížectvími a nařízením 

o odzbroJeru porus1la zakladní zákony Srbska A tak ty'z· 1·+: k ' 
kr k , ., h b 

· po iuc y 
o vytvan roz u povstání v turecké armádě a vrha' Srbsk 

d · ká k ,
. 

, 
o a po-

unaJs ruz�ctví do náručí Ruska. Rakouský požadavek eva-
kuace podunaJských knížectví se mění v zákaz že Turci nesm •. , 
vstupovat do těchto knížectví, a tolik vytrub;vané válečné ?
pravy Rakouska se mění v odzbrojení Srbska. 

pn 

k, 
Hloup� �ak?usko: p�uhý .�ástroj v rukou cara a jeho anglic

. ��� kumpanu, tím všim Jen pnpravuje prvky všeobecné revoluce 
JeJiz

k 
�ude.?rvní obětí a jejíhož příchodu mohou litovat jen utopičtí 

rea cwnán typu Davida Urquharta. 
_čtenáři jsou již informováni o hnutí; které vypuklo v Itálii 

N�vmy píší o nepokojích v Janově, Modeně,. Parmě a v jiných
mestech; Ale podle mého mínění nejvíc připomínají všeobecné
povStáru z roku 1848 události ve Ferraře. 

k 
Jak správně jsem od samého počátku charakterizoval vlaste

:�:
d 

ou do?rovolnou" půjčku naduté a bankrotářské r�kouské 

n, 
Y, vysvitá � nedávné výzvy barona Burgera k věrným podda

ym Lombardie. Sděluje v ní, že podíl dobrovolné pu01ičky •· 
:.i , pnpa-

384 

POLITIKA RAKOUSKA. - DEBATY o VÁLCE V DOLN1 sNtMoVNt 

tlající :0:a Lo�bardii, činí40 000 000 zlatých, tj. 104 400 000 franků,

což rozděleno na obyvatelstvo činí 40 franků na osobu: 

,,Tato dobrovolná půjčka," píše „Unione", ,,se mění v obrovskou kontri

buci: každá provincie, každá obec a každý jednotlivec musí dobrovolně zaplatit

určitou částku, která na něj připadá." 
Aby nebylo pochyb o tom, jaká vlastně je tato „dobrovolná"

půjčka, výzva barona Burgera končí těmito slovy: 

„Každému musí být jasno, že v případě neúspěchu dobrovolné půjčky bude

uložena mimořádná a nucená kontribuce, která patřičně zatíží různé důchody

z půdy, kapitálu, obchodu .a průmyslu." 
Na pondělním zasedání Dolní sněmovny vystoupil lord před

seda tajné rady a předseda sněmovny*, jako že zamýšlí podrobně

vyložit záměry kabinetu, a za šest hodin nato z téhož místa zase

všechno odvolal - to se v dějinách parlamentu ještě nestalo. V sedm 

hodin večer prohlásil, že byl bombardován Sevastopol, že byl roz

bořen a odtržen od Ruska; v l hodinu 15 minut po půlnoci pravil,

že ruská flotila v Sevastopolu ztratila jednu nebo dvě řadové lodi 

a „Rusko si plně zachovalo svůj nynější prestiž a své postavení".

Po šest hodin malý Johnny láteřil a chvástal se, hrozil a hulákal,

breptal a jásal, chválil se a vytahoval před členy Dolní sněmovny;

po šest hodin maloval parlamentu straky na vrbě, ale stačilo jedno 

řízné slovo pana Disraeliho a nafouklá bublina rázem splaskla, do

mnělý lev si musel zase navléci svou obvyklou telecí kůži. Pro kabinet

to byl „den pokoření", ale své tři milióny liber přece jen shrábl.

Na úterním zasedání se konala rozprava k návrhu lorda Stuar

ta, aby nebyl odročen parlament. Finanční prostředky byly povo

leny, tak co zbývalo jiného než odhlasovat vládě důvěru? Ctihodní

členové sněmovny to vesměs pochopili, a tak byla sněmovna málo

navštívena, rozprava byla chabá, vláda si počínala provokativ

něji než kdy jindy a návrh Dudleyho Stuarta byl jednohlasně

odmítnut. Vláda dokázala proměnit svou vlastní ostudu ve vítěz

ství nad Dolní sněmovnou. Byl to „den pokoření" pro parlament.

Ale přesto si schůze zaslouží pozornosti proto, jak tu pan Herbert,

britský tajemník pro vojenské záležitosti a švagr Voroncovův, obha

joval způsob vedení války, co zde prozradil lord admirality Berke-

* - John Russell. (Pozn. red.)
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ley a jak tu malý Johnny nabubřele mluvil o vnitřní situaci v anglické vládě. Na stížnosti na špatnou organizaci intendantury odpovědělpan Herbert, muž s půvabnou hlavičkou a bývalý „mladý tory",nadšeným chvalozpěvem na generálního intendanta Fildera, kterýje dozajista nejvhodnějším mužem pro tento úřad, protože se asi předpadesáti lety těšil důvěře „železného vévody"* a zaujímal za něhovysoké postavení. Proti nepříznivým zprávám dopisovatelů novinuváděl přikrášlená hlášení „nejlepších vojenských účetních" a obligátní poklony několika francouzských důstojníků. Ani slovem se nezmínil o tom, že armáda vůbec nemá dopravní prostředky, animuly nebo koně k přepravování zavazadel a zásob vody pro armádu,pochodující z Varny a od Devny k Dunaji, a o jiných věcech nezbytných na pochodu. Ani slovem se nezmínil o tom, že nejsou prostředky k zásobování armády potravinami. Nepopřel skutečnost,že intendantura byla zřízena, teprve když bylo přepraveno již několik divizí a když už byla flotila v Cařihradě. Neodvážil se vyvracet tvrzení, které potvrdil sám lord Raglan, že jeho vojska trčelaskoro dva měsíce na jednom místě a nemohla se hnout pro špatnoupráci intendantury, třebaže byla skoro na dostřel z děla od nepřítele, který umíral hlady. Podobně odbyl švagr knížete Voroncova stížnosti na zbrojníslužbu. Mnoho energie věnoval vyvrácení výtky, kterou nevzneslnikdo jiný než on sám, že totiž armáda má v Turecku jen šestiliberníděla. Naproti tomu zarputile mlčel o tom, že armáda vůbec nemáobléhací park, že pěchota nebyla skoro vůbec podporována jezdectvem, bez něhož se při operacích ve valašských rovinách nelzeobejít, a že čtyřicet tisíc mužů ve Varně nemohlo postavit protiRusům ani čtyřicet děl, zatímco každý ruský sbor o čtyřiceti tisícíchmužích disponuje sto dvaceti děly.Na obvinění, že vláda zanedbala zásobování armády nutnouvýzbrojí, odpověděl Voroncovův švagr rozhořčenou obhajobouvojenských velitelů, kterým nikdo nic nevytýkal. Pokud jde o nehody a o britský monopol na tyto nehody, neboťfrancouzské expedici se podobné nehody nepřiházely, ctihodný pan* - Wellingtona. (Pozn. red.)
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Herbert prohlásil za prvé, že je sice pravda, že loď, kter� vezla _ č�st 6 dragounského pluku, padla za oběť požáru, ale ze �ap1tan! . "l htily' stary' námořník, tváří v tvář nejhroznější smrti, Jakou s1 „us ec ·1 1 ď • b lolze představit, odmítal výzvy posádky, aby opuSt� •. ,� , a_z Y_ í naneštěstí příliš pozdě, a on zahynul na svém stanov1stl . �p1tomel členové Dolní sněmovny odměnili tuto nesmyslnou odpove� potleskem. Pokud jde o ztrátu lodi „Tiger"l94, patř� prý do k;p1toly _ _  nešťastných náhod. ,,A politováníhodné u�alost� v �a�ts��� mon -nu ty jen dokazují šílenou chrabrost našich namormku. . ' Muž s malou hlavou potom přešel k dotazu, zda „naše fl?tila a naše armáda dosáhly nějakých praktických výsledků", a c�vast�l ·e blokáda rusky' ch přístavů je úplná, účinná a neporaz1telna. se, z " k '  h 'l • ' h Tato blokáda byla tak účinná, že například ?s� ru� yc _va ��nyc parolodí se dostalo přes všechno bombardovam, boJe a prekazky ze Sevastopolu do Oděsy. Byla tak účinná, že ruský obchod-� Baltsk!� moři pokračuje v takovém měřítku, že se ruské zbo:1 proda.;a v Londýně jen za nepatrně vyšší ceny n�ž př;d �álko:-1; ze v ?�es� . dou obchody naprosto stejně jako lom a ze 1 k �eto_ nom1�alm 11okádě Černého a Bílého moře se Angličané zavazah na natlakBonapartův teprve před několika dny. . . , , 
Ale anglická vláda učinila ještě víc, vy křiku Je. ur��eny m�dy• ·me'nem Herbert Což neznemožnila Rusku prevazet po er-muz J . 

v•? p··t ném moři posily, což mu neodřízla veškerý přístu� k mo��- �1 om , , z"e po čtyři měsíce nechávali Anghcane Runaprosto zapomma, . . , . sům volnou ruku na Dunaji, že jim dovohh, aby se s pou�ym1 15 000 muži zmocnili evropských obilnic - Moldavska a Va��ssk�,že si nechali téměř před nosem vzít bohatá stáda _v Dobrudz1_ a ze zabránili turecké flotile zničit ruskou eskadru u S�nopu. �glič���prý velmi přispěli k vojenskému úspě��u Tur�u, pr?t?ze 1;onl�zálohu turecké armády, a tím jí umožmli nasadit proti utočníkove armádě každého muže a každé dělo. , . � • Je třeba čtenářům připomínat, že y době: kdy_ R_��?ve �estehl. soustředit v podunaiských knížectv1ch silneJSl VOJSka, nemo 1 :i 

•• 1 , • t ,anglická vláda znemožnila Ůmeru pašovi, aby vyuz1 �v.e _r�c� mpřevahy a sklízel plody svých prvních vítězství? A co Jeste Jmeho udělala anglická vojska? 
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a přejdeme k tomu, co přitom Berkeley vyžvanil. Včera večer pro:. 
píchl malý Johnny sevastopolskou bublinu, dnes večer praskla 

Berkeleyho zásluhou kronštadtská bublina. Vzhledem k tomu, 
že Rakušané jsou odhodláni bojovat v podunajských knížectvích 
sami, ,,pro nejmohutnější armády a flotily, které byly' kdy posta
veny a vyslány nějakou zemí", s jejich šroubovými parníky a Paix
hansovými děly a jinými strašnými ·prostředky ničení prý není pole 
uplatnění. Z dopisu statečného velitele baltské flotíly* . cituje 
chrabrý Berkeley tuto větu: 

„Nebylo v mé moci podniknout něco s touto mohutnou flotilou, protože 
napadnout Kronštadt nebo Sveaborg by znamenalo jistou zkázu." 

Ale tím to ještě nekončí. Chrabrý Berkeley, opojen tím, co tato 

nejsilnější flotila na světě nemohla udělat; blábolí dál: 
,,Admirál Chads, který má rozsáhlejší vědecké znalosti než kdokoli jiný, 

napsal o tom rovněž: Po dvoudenním pozorování z majáku a podrobné obhlídce 
pevností a lodí jsem dospěl k názoru, že pevnosti jsou příliš masívní pro palbu 
z našich lodí. Jsou to ohromné masy žuly. A zaútočit na nepřátelské lodi tam, 
kde teď stojí, na to není ani pomyšlení." 

O Napierovi dělá statečný Berkeley tento závěr: 
,,Ještě nikdy nebyla dána britskému důstojníkovi tak naprosto volná ruka, 

aby podnikal, co uzná za vhodné. Vláda mu nejenom nesvazovala ruce, nýbrž 
naopak všemožně ho povzbuzovala k postupu" :._ ·od Bomarsundu ke Kron� 
štadtu a od Kronštadtu k Bomarsundu. 

Na poznámku torye pana Hildyarda, že „ještě nikdy za celý 
svůj život neslyšel nikoho tak neuváženě plácat", že Berkeley mluvil 
jako učiněný agent Ruska, vždyť přece :všechno dřívější chvástání 
o Krorištadtu mělo jeho tichý souhlas, pokoušel se statečný Berkeley
vzít zpět něco z toho, co vybreptal, a prohlásil, že Napier měl na
mysli jenom své nynější postavení, kdy má k dispozici jenom lodi
a nemá podporu pozemních vojsk. Že v Baltském moři nelze ničeho
dosáhnout bez pozemních vojsk a bez spojenectví se Švédskem,
opakuji neustále od chvíle, kdy Napier opustil anglické břehy, a 

všechny vojenské autority rnůj názor sdílejí.
Přistoupím nyní k poslednímu· bodu této nezapomenutelné 

* - tj .. admirála Charlese Napiera. (Pozn. -red.)
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rozpravy, k nadutým prohlášením lorda J shrábl svůi šek na ty· .1. , ohna Russella. Když 
:i n m1 10ny začal by' t · d , ostyšný, jak byl stydlivy' y d d' . na_Je nou pravě tak bez-pre vaceti hodinami kd k . sarkastickými šlehy Disraeliho. , Y se routil pod „Nepokládal naprosto za nutné odat d ly' y včerejšímu prohlášení." Pokud . de 

p , a s1 vysvetlení k svému se někteří lidé snaží 1 J . 0 „trapna nedorozumění", která by jim řekl: vyvo at mezi Aberdeenem a jeho kolegy, rád 
,,Co se týče všeobecných válečn 'ch o • posuzována oněmi rádci Jeiíh V l?'., patrení, tato opatření byla den ze dne t kV d � o e 1censtva kterým se b kl v,k . a ze o povědnost za přijatá usnesení • d ' 1 ° vy e n á kabinet, 

měrou jak urozený lord Aberdeen t k �re

š _ p
ha� �mentem a zemí nesou rovnou ' a I v rc m Jeho kolegové." 

y Troufal si dokonce - ovšem bez J. akéh k lisnemovně: o o rizika - říci 
' ,,Jsme-li pokládáni za hodné b 't králov . ' . . . pravo podle svého uvážení svolá v t i 

nmym1 mrmstry,. musíme . mít pokládáni za hodné tohoto práv a �e o_ nesvoláva_t parlament; jestliže nejsme a, pa neJsme hodm být ministry." Zúčastnil jsem se pondělního , , parlamentu a přiznávám y . a uter�1ho zasedání anglického v „Neue Rheinische Zeit�: J�,em se �ýlil, když jsem roku 1848 
Národní shromáždění za n!· y tna:��- berlínské a frankfurtské života.195 �za ostneJs1 ukázku parlamentníhoVaše čtenáře snad bude za"í švagra knížete Voroncova f

ád�;at ;r?v�á1;1 deklarací britskéhohubých úvodníků Times ': t· . o � vastam Russellova a velko-" s em1to citáty z I d , h , sovatele "Times" v britsk, ťb y pos e mc zprav dopi-• em a ore u Varny z 13. července · "V cera večer byli všichni přesvěď . • . 
došly zprávy, že rakouský vyslanec ob��:�te bude �rzy vyhlášen mír, protože rakouský vyslanec je na cestě ze Šuml kd s �eneralem Brownem a že tentopašou, do Varny kde bude k _,, y, e mel dlouhé rozhovory s <Jmereni A d Ří ' Omerovat s lordem R l rnau em. 'kalo se že vévoda C b . ag anem a maršálem Saint-v listopadu a pěchot; v má·· Nz

l a�- ndge prohlásil, že jezdectvo bude doma �1· e ze s JIStot ., · d · a zda spojenecké armády skute • • �u nc1, z a Jsme ve válečném stavuchvíle, kdy se vylodily v T kcne _postupu�í jako bojující strana, či zda se od N š urec u, Jen snažily udr· t d' , . a e parády, přehlídky výcvik . k . zova z am VOJenských akcí. chom je pořádali v Sat�ry neb: m6� ��sou tak krotké a neškodné, jako kdybyse omezují jednak na průzk : '� amu, a všec�ny naše operace na souši� vy ety lorda Cardigana, jednak na vyslání
390 

POLITIKA RAKOUSKA. - DEBATY O VÁLCE V DOLNÍ SNĚMOVNĚ 

několika ženijních důstojníků a zákopníků do Silistry a Ruščuku, několika francouzských pontonýrů do týchž míst a konečně skupiny zákopníků a 150 námořníků do Ruščuku, aby tam postavili most z jednoho břehu na ostrovy a odtudna druhou stranu." 
V Anglii neexistují bastily, ale jsou tam ústavy pro choromyslné, kam je možno prostě na základě lettres de cachet poslatkohokoli, kdo je nepohodlný dvoru nebo překáží urovnání určitýchrodinných záležitostí. Při středeční debatě o případu doktora Peithmanna* to přesvědčivě dokázal pan Otway, podporovanýpanem Henleyem. Stačilo několik slov lorda Palmerstona, kterývystupuje jako civis romanus196 a známý ochránce „práv a výsadbritských poddaných", a otázka byla vyřízena. Palmerston ani netvrdil, že Peithmann je skutečně duševně chorý, nýbrž, že „si 

vzal zřejmě do hlavy, že má vůči vládě jakýsi nárok", a tento nárok uplatňuje způsobem velmi nepříjemným pro královnu či spíše projistou nejmenovanou osobu - prince Alberta. Koburkové jsouvšude: v této chvíli si dělají nárok na Španělsko. 
„To je otázka," píše vládní ,Globe', ,,práv lékaře a práv královny, a myjsme přesvědčeni, že ani jeden člověk v parlamentě nebo mimo něj nemůže býtna rozpacích, komu tato práva přisoudit." 
Není pak divu, že „Práva člověka" Thomase Paina byla v tétosvobodné a požehnané zemi veřejně spálena. Ještě jedna malá parlamentní komedie byla sehrána týž den 

večer. Na schůzi minulý pátek předložil pan Butt návrh, aby britským poddaným bylo pod pokutou zakázáno obchodovat s cennýmipapíry ruské vlády; tento zákon se měl týkat jen ruských půjčekvypsaných za této války. Britská vláda takovýto zákon nenavrhla, ale těžko mohla proti němu vystupovat, protože Bonaparte již uveřejnil v „Moniteuru" lživé prohlášení, že prý anglická vláda s ním sdílí názor, že úpisy na ruskou půjčku jsou protizákonné. A tak tedy Palmerston podpořil návrh pana Butta, ale proti němuse ne zvlášť zdvořile ozval pan Wilson, moudrý vydavatel časopisu „Economist" a sekretář pokladu. A tak týž Palmerston, který 
v pondělí hájil koaliční vládu a v úterý mlčel, čímž fakticky zajistil koalici úspěch, si ve středu už nemohl odpustit, aby znovu nevy-

* Viz tento svazek, str. 357-359. (Pozn. red.)
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stoupil v roli „bezbranné žen " k b. mužské Sibyly J. ako kdyb b l 

y v a v met�. Mluvil tónem a s tváří ' Y Y premozen ž1velny' 'b h neckých citů které chudák 1 m vy uc em vlaste-' muse na dvou předchá ., , h h - spoután železnou kázní svého oficiál 'h zepc1c se ůzích Vyvolal bouřlivý souhlas ctihodn, t1 o:ostav:m - potlačovat. když prohlásil : yc po vedenych gentlemanů,
,,Tento návrh prostě potvrzuje zásad • .• ' vat Rusům prostředky na vedení válk ;: ze

d
bntst1 poddaní nesmějí poskytoukazují, že by bylo na čase z • ·t 

:
k
· uvo y uvedené sekretářem pokladu. , meni za ony o vele d. p d Jsou u plný nesmysl." zra e. o o bné argumenty

Je třeba připomenout že to řekl t ,v v roky vnucoval Anglii rusko-h l d k yz m��' ktery po_ dvacet čtyřinejvlivnějším členem vlád .0 van l, 0� P�Jčku � v této chvíli jepůjčky, a tak poskytuje jem�' i:� sp ac1 d�l kapitál a úroky tétoválky". ' merstonov1, ,,prostředky na vedení

Napsal K. Marx 28. července 1854
Otištěno v „New-York Daily Tribune"čís. 4152 z 9. srpna 1854

' 

Podpis: K are! Marx

Podle textu novin 
Přeloženo z angl ičtiny

K. MARX A B. ENGELS

NUDNÁ VÁLKA 

Už téměř dvanáct měsíců uplynulo od té doby, co se malému tureckému sboru v síle dvou praporů podařilo u Tutrakanu proti 
Oltenitse překročit Dunaj, zakopat se tam, a když jej napadli Ru.:. 
sové, odrazit je v krátkém, ale velmi prudkém boji, který dostal -
protože to byla první srážka v této válce - hrdý název bitva u 01-
tenitsy. Turci zde stáli proti Rusům sami. Neměli za sebou v záloze 
žádné anglické nebo francouzské jednotky, ani nemohli čekat pod
poru spojeneckých flotil. Přesto se udrželi na valašské straně řeky 
u Oltenitsy dva týdny a u Calafatu po celou zimu. 

Mezitím Anglie a Francie vyhlásily Rusku válku a byl vykonán 
nejeden hrdinský čin, i když leckdy poněkud pochybné povahy. Teď je tu černomořská flotila, baltská flotila a už skoro stotisícová 
anglo-francouzská armáda, které mají Turkům pomáhat a odpou
távat od nich pozornost nepřítele. Jenže výsledkem není nic jiného 
než opakování oltenitské epizody sice ve větším měřítku, ale s ještě 
menším úspěchem než loni. 

Rusové obléhali Silistru. Počínali si přitom nesmyslně, ale 
statečně. Sklízeli den co den, noc co noc jednu porážku za druhou, 
a to ne proto, že by nepřítel lépe ovládal válečné umění, nebo že tam byli dva angličtí důstojníci, kapitán Butler a poručík Nasmyth; 
kteří podle „Times" zachránili Silistru. Byli poraženi nevědomostí 
Turků, která byla tak velká, že ani nevěděli, kdy už ta či ona pev
nůstka nebo val jsou dále nehájitelné, a tvrdošíjně bránili každoupíď země, každou krtinu, kterou se nepřítel pokoušel dobýt. Rusové 
byli kromě toho poraženi tupostí vlastních generál(i, zimnicí a 
cholerou a konečně morálním činitelem -:-- armáda spojeJ?.CŮ ohro-
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ž�;ala toti� jej!ch le;é křídlo, a rakouská armáda jejich pravé 
kndlo. K�yz zacala valka, poukazovali jsme na to, že Rusové nikdy 
nedov�dli vést pra:7idelné obléhání, a špatné řízení silistrijských 
opvera�1 potvr�uJe, ze se tomu dosud nenaučili. A tak tedy bylj po
razem

'. 
museli s ohromnou ostudou odtáhnout a nezbylo jim než 

z�stav:t oblé?ání nedokonalé pevnosti v nejpříhodnější roční době, 
prestoze _posadka nedostala odnikud žádné posily. Něco takového 
se sta_ne Jednou za sto let. A ať už Rusové podniknou na podzim 
cokoli, toto tažení pro ně je a zůstane ostudně prohráno. 

Nyní si však všimněme rubu mince. Silistra je volná. Rusové 
se stahují na levý břeh Dunaje. Připravují se dokonce k vyklizení 
Do?rudžve a ?ostupně je prov�dějí. Hiršova a Macin byly rozbořeny.
Z�a _se, ze s1 Rusové vyhlédli řeku Seret jako linii, na níž hodlají 
�ramt ne snad dobyté, nýbrž. vlastní území. Starý mazaný Chorvat 
?�er ťaš�, který „při plnění svých povinností" umí jako každý 
Jmy drzet J:zyk za zuby nebo lhát, vysílá současně dva sbory, jeden 
do Dobrudze, druhý do Ruščuku, a váže tak najednou obě ruská 
křídla. Jistěže by. se v současné době daly provést daleko lepší ma
névry, ale_ sta� Ómer �řejmě zná Turky a spojence lépe než my. 
Z ryze VOJenskeho hlediska by bylo nejsprávnější napadnout přes 
1:obrudž� nebo _r�e� Calar

0

a!i nepřátelské komunikace; ale po tom 
vsem, co Jsme v1deli, nemuzeme Ómerovi vytýkat ani to, že pro
meškal vhodnou příležitost. Víme, že jeho vojsko je velmi špatně 
�b�veno -, nevmá skoro a� t� nejnutnější - a proto nemůže pro
vadet rychle presuny, kterym1 by se vzdálilo příliš daleko od své 
základny _�ebo by s.: j,i�!. otvír�ly nové operační linie. Takové po
hy?y maJI rozhoduJ1c1 ucmek, Jen když je provádí dostatečně silné 
VOJsko, ale armáda, která žije z ruky do úst a která táhne vyprahlou 
zem�, si je nemůže_dovolit. Víme, že Ómer paša ve Varně úpěnlivě 
prosil o pomoc spojenecké generály, kteří tehdy stáli se 75 000 skvě
lých vojáků jen čtyři denní pochody od Dunaje. Ale ani Saint
Arna�d, ani Raglan neuznali za vhodné pustit se tam, kde by se 
mohli střetnout s nepřítelem. A tak nemohl Ómer udělat víc než 
udělal. Poslal 25 000 mužů do Dobrudže a se zbytkem armád; táhl 
do Ruščuku. Zde jeho jednotky postupovaly z ostrova na ostrov 
až se dostaly přes Dunaj. Pak náhle vyrazily vlevo, vzaly z týl� 
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Giurgiu a donutily Rusy, aby toto město vyklidili. Příštího dne se 
Rusové stáhli na výšiny severně od Giurgiu, kde je Turci napadli. 
Došlo ke krvavé bitvě, která je významná tím, kolika anglickým 
důstojníkům se tu s nebývalým úspěchem podařilo dosáhnout té 
cti, že byli zastřeleni mezi prvními. Každý dostal svou kulku, ale bez 
užitku pro kohokoli, protože by bylo pošetilé myslet si, že pohled 
na to, jak jsou stříleni britští důstojníci, může rozohnit turecké 
vojáky k neporazitelnosti. Zkrátka a dobře, Rusové, kteří tu měli 
pouze předvoj - brigádu složenou ze dvou pluků, Kolyvaňského 
a Tomského - byli poraženi a Turci se pevně uchytili na valašském 
břehu Dunaje. Začali místo ihned opevňovat, a poněvadž s sebou 
měli anglické zákopníky a i sami si jako u Calafatu počínali skvěle, 
vybudovali tu nesporně hrozivé postavení. Jenomže až sem směli 
jít, ale ani o krok dál. Týž rakouský císař, který si osm měsíců tak 
horlivě hrál na nestranného, nyní najednou zasáhl. Vždyť přece 
knížectví mu byla slíbena jako zásobárna pro vojsko, a on na tom 
trvá. Co tam mají Turci co pohledávat? Ať se klidí zpátky do Bul
harska. A už letí z Cařihradu rozkaz, aby se turecké jednotky stáhly 
z levého břehu a aby vydaly „celý ten kousek země" milosrdenství 
rakouských vojáků. Diplomacie je mocnější než strategie. Ať už to 
dopadne jakkoli, Rakousko chce chránit své hranice tím, že obsadí 
ještě nějaký ten yard země za nimi; a tomuto důležité�� cíli musí 
ustoupit i nezbytné požadavky války. Není ostatně Orner paša 
rakouský zběh? A Rakousko nikdy nezapomíná. Zhatilo jeho ví
tězný vzestup v Černé Hoře a nyní se hra opakuje, aby dalo odrodilci 
pocítit, že nepřestal být poddaným své zákonné vrchnosti. 

Pouštět se do rozboru vojenských podrobností nemá v daném 
stadiu tažení žádný smysl. Jednotlivé akce jsou po taktické stránce 
málo zajímavé, protože to jsou prosté, přímé čelní útoky; pohyby 
vojska se na obou stranách řídí spíše diplomatickými než vojen
skými zřeteli. S největší pravděpodobností skončí tažení bez jakékoli 
větší akce, neboť na Dunaji není nic připraveno k velké ofenzívě, 
a pokud jde o dobývání Sevastopolu, o kterém se tolik píše, bude 
se s ním asi tak dlouho otálet, až bude roční doba natolik pokro
čilá, že bude nutné odložit je na příští rok. 

Zdálo by se, že pohled na tuto věčně nevyřešenou východní 
395 



K. MARX A B. ENGELS

otázku musel vyléčit všechny stoupence konzervativních názorůY Evropě. Už šedesát let se celá Evropa marně snaží urovnat tentonicotný spor. Francie, Anglie a Rusko se nakonec pro něj dostalydo skutečné války. Vedou tuto válku půl roku, ale zatím se vlastněještě ani neutkaly, leda nedopatřením nebo v tak nepatrném rozsahu, že to nestojí za řeč. A tak tu tedy stojí ve Varně osmdesátaž devadesát tisíc anglických a francouzských vojáků, kterým velíbývalý vojenský tajemník starého Wellingtona* a francouzskýmaršál** (jenž ovšem své největší hrdinské činy zaznamenal v londýnských zastavárnách); Francouzi se tu potloukají s rukamav kapsách a Angličané jim v tom vydatně pomáhají; a protože jimtento -�ruh či:�mosti nepřipadá právě nejčestnější, připluly do rejdyv Balc1ku flotily, aby na ně dohlédly a přesvědčily se, která z obouarmád se dovede těšit z tohoto dolce far niente*** s větší důstojností.A třebaže spojenci dosud neudělali nic než to, že spotřebovali zásoby, na které spoléhalo turecké vojsko, a že se minulé dva měsíce.de� ze d�: ?otlouka� p� _Yarně, nejsou dosud připraveni k boji,Byli by pnsli osvobodit S1hstru z obležení tak někdy v půli květnapříštího roku, kdyby to ještě bylo zapotřebí. Toto vojsko, kterédobylo Alžírsko a učilo se válečné teorii a praxi na jednom z dosudnejobtížnějších bojišť,197 tito vojáci, kteří bojovali proti sikhům napís�itých březíc� Indu a proti Kafrům v trnitých křovinách jižníAfnky,198 v zem1ch, které j&ou daleko divočejší než Bulharsko, stojí.tu bezmocní a zbyteční a nezmohou nic v zemi, odkud se dokoncevyváží o bílí ! Avšak jestliže se spojenci nemají čím chlubit, Rusové na tomnejsa� o nic lépe. Měli spoustu času se připravit. Dělali také, comohh, protože od počátku věděli, s jakým odporem se setkají.A přesto, co dokázali? Nic. Nevzali Turkům ani píď sporného území.' o . ně! �sil?�ali; n_edokázali dobýt Calafat a neporazili Turkyaru v Jedme srazce. A JSOli to přece tíž Rusové, kteří pod Minichema Suvorovem dobyli pobřeží Černého moře od Donu až k Dněstru. Ale Šilděr není Minich a Paskevič není Suvorov, a třebaže ruský
* - tj. Raglan. (Pozn. red.) 

** - tj. Saint-Arnaud·. (Pozn. red.)
*** :-- sladké zah,álky. (Pozn. red.)
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voják snese víc ran holí než kterýkoli jiný, ztratí odhodlání jakó 
každý jiný, když musí stále jen ustupovat. • , · 

Fakt je že konzervativní Evropa - Evropa „poradku, vlast-
. tví rodi�y a náboženství", Evropa monarchů, feudálních pánů ruc , 

• • , h , ha kapitalistů, ať už je jejich vzájemný pomer v ruznyc zem1c 
·ak 'koli _ ukazuje zase jednou svou naprostou nemohoucnost. 
1u1ž Evropa je sice shnilá, ale válka by byla přece musela vybm�:covat �dravé živly, byla by musela probudit nějaké-��ryté síly, a ��1dvou stech padesáti miliónech lidí by se bylo urc1te �use}o naJit 
tolik kuráže, aby vzplál alespoň řádný boj, v němž by s1 ?be st:any 
mohly dobýt tolik slávy, kolik jí síla a důmysl �oho1:1 ZISkat treba i na bitevním poli. Ale kdepak. Nejen buržoazru Angh� a bonapar
tovská Francie nejsou schopny vést pořádno�,.odh�dlan�u a tv:dou
válku; ani Rusko, ta evropská země, ktera Je neJméne -�akazen� bezbožnou a změkčující civilizací", nic takového nedokaze. TurCI 
j;ou výborní v náhlých akcích při ofenzívě a v tvrdošíjn�m odpo�u 
při obraně, ale na velké kombinované manév1:Y m��u,tny�h armad 
se zřejmě nehodí. A tak jsou všichni odsouzeru �o JISte m�ry � bez
mocnosti; vzájemně si přiznávají svou slab��;: a_Ja� se z�a, ��c le�šího jeden od druhého neočekávají. S nyn�Jsn:�n_v:adam1 �uze �yt 
tato východní válka vedena třicet let a stale Jeste nemus1 s�onc1t. 

Zatímco oficiální kruhy celé Evropy takto demonstruJ1 svou neschopnost, v jihozápadní části této pevniny pro_��k� hnutí, _ k�eré 
nečekaně ukazuje, že existují ještě jiné, akt�vneJSl sily, �e� JSOU 
fi ·a'l 1' Nehledě na skutečny' charakter španelského povstam a na O Cl n .  , . v l'k to, jak povstání samo dopadne, dá se s jistotou řlc1 a�espon to 1 ; že pro budoucí revoluci bude tím, čím bylo švýcarské a 1,ta�ské _hnuti 

z roku 1847 pro revoluci z roku 1848.199 Toto pov�tam ma dv� závažné rysy. Předně armáda, která od rok_u 1849 f�k;1cky; Evrope vládne se vnitřně rozštěpila a vzdala se sveho poslam udrzovat, po: řádek,' aby v opozici k vládě prosadila svůj vlastní názor. Ka:e� naučila armádu uvědomovat si svou moc, a tato _moc rozle�t�la, JeJI 
kázeň. Za druhé, jsme svědky úspěšného boJe na bankad�ch. 
Kdekoli se po červnu 1848200 objevily barikády, nebyly dosud mkdy nic platné. Zdálo se, že barikády jako forma odporu obyvatelstv� velkých měst proti armádě jsou neúčinné. Tento předsudek nyru 
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padl. Viděli jsme opět vítězné, nedobytné barikády Ko 1 zl R, · , uz o JC 
, omeno._ ysuJe se nová revoluční éra a je charakteristické v tl�co VOJS�v� _oficiál� Evropy se ukazuje k nepotřebě ve sku�:;:;valce, poraz1 Je v téze době vzbouřené městské obyvatelstvo.

Napsali K. Marx a B. Engels
29. července-I. srpna 1854
Otištěno jako úvodník
v „New-Tork Daily Tribune"
čís. 4159 ze 17. srpna 1854 '

Podle textu novin
Přeloženo z angličtin}

K. MARX

ESPARTERO 

Patří ke zvláštnostem všech revolucí, že právě ve chvíli, kdy se 
zdá, že se lid chystá podniknout velké činy a že zahájí novou epo
chu, podlehne najednou starým iluzím a odevzdá všechnu těžce 
vydobytou moc a všechen svůj vliv do rukou skutečných či domně
lých představitelů lidového hnutí minulé epochy. Espartero je jed
ním z takových mužů minulosti, které si lid ve chvílích sociálních 
krizí obvykle naloží na záda a kteří se ho pak zuby nehty drží, jako 
onen zlomyslný stařík, jenž se zaklesl nohama kolem krku námoř
níku Sindibádovi. Zeptejte se kteréhokoli Španěla z takzvané pro
gresistické školy, v čem spočívá Esparterův politický význam, a jistě 
vám bez dlouhého rozmýšlení odpoví, že „Espartero je ztělesně
ním jednoty velké liberální strany. Espartero je populární, protože 
vyšel z lidu, a jeho popularita slouží výhradně prospěchu věci 
progresistů." 

Je sice pravda, že Espartero je synem řemeslníka a že to do
táhl až na španělského regenta, že přišel do armády jako prostý 
vojín a opustil ji jako polní maršál. Ale má-li představovat symbol 
jednoty velké liberální strany, pak snad jedině ve smyslu oné pro
střednosti, v níž se neutralizují všechny krajnosti. A pokud jde 
o popularitu progresistů, lze bez nadsázky říci, že po ní bylo veta
ve chvíli, kdy byla přenesena ze strany jakožto celku na tuto jedinou 
osobu. 

Nejlepším důkazem toho, jak je Esparterův vzestup nejasný 
a výjimečný, je to, že jej dosud nikdo nedokázal přijatelně vysvětlit. 
Jeho přátelé se uchylují k povšechným alegoriím, kdežto jeho ne
přátelé narážejí na jeden podivný rys v jeho soukromém životě 
a prohlašují, že je to prostě hazardní hráč, který má štěstí. Ale 
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přátelé i nepřátelé jsou oka�žitě v koncích, jakmile mají vysvětlitlogickou souvislost mezi Esparterem samým a tím, jakou má pověst a jméno. Esparterovy vojenské zásluhy jsou právě tak sporné, jako jsou
nesporné jeho politické chyby. V jeho objemném životopise, který
napsal seňor de Flórez201, se široce a dlouze mluví o Esparterověvojenské zdatnosti a o jeho vojevůdcovských schopnostech, které prý prokázal v provinciích Charcas, La Paz, Arequipa, Potosí a Cochabamba, kde bojoval pod velením generála Morilla, který měl ob
novit moc španělské koruny nad jihoamerickými státy. Ale jakýcelkový dojem udělaly jeho hrdinské činy v Jižní Americe na vznětlivou mysl jeho krajanů, to nejlépe dosvědčuje přezdívka, kterou dostal: říkalo se mu „vůdce ayacuchismu" a jeho přívržencům „ayacuchos" - což je narážka na prohranou bitvu u Ayacucha, jíž Španělsko nadobro ztratilo Peru a celou Jižní Ameriku.202 Ale ať už to bylo jakkoli, je to jistě divný hrdina, když dostal historickou přezdívku podle porážky, a ne podle vítězství. Za celých sedm letválky proti karlistům se ani jednou nevyznamenal nějakým takovým odvážným úderem, jakými si jeho soupeř Narváez brzy získal pověst vojáka ocelových nervů. Espartero však bezesporu dovedl výborně využívat každého sebemenšího úspěchů; to, že se mu Maratovou zradou podařilo rozbít zbytky sil nápadníka trůnu, to 
ovšem byla čirá náhoda, a pokud jde o Cabrerovo povstání roku 1840, to byl jen opožděný pokus oživit zpráchnivělou mrtvolu karlismu.203 I seňor de Marliani, jeden z Esparterových obdivovatelů a dějepisec novodobého Španělska, je nucen doznat, žetuto sedmiletou válku lze přirovnat jedině k rodovým záštím mezi
malými galskými feudály v 1 O. století, v nichž také nebýval úspěchvždy výsledkem vojenského vítězství.204 Další smůlu má Esparterozřejmě v tom, že to, co ze všech jeho hrdinských činů na Pyrenejském poloostrově udělalo na veřejnost největší dojem, nebyla sicepřímo porážka, ale přece jen čin u hrdiny svobody velmi podivný. Espartero se totiž nejvíc proslavil bombardováním měst - Barcelony a Sevilly. Kdyby ho Španělé chtěli někdy namalovat jako boha Marta, píše jeden autor205, pak by ho museli zobrazit jako „bořitele zdí".· 
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1840 Kristýna donucena vzdát se regentství Když byla roku 1 Espartero proti vůli velkéh t Španělska uzurpova , v. a uprc nou . z� . v, ' . akou umožňuje parlamentm rez1m.

části progresistu neJvyšsi m�t J h ,1 si na vojenského diktátora,
Obklopil se jakousi kama:1 ou � v ra nevynikal nad průměrného 
ale přitom ve s�utečnostl lv n��::osklonně spíš k moderadům2os

konstitučního krale .. C�o�a s�t v, byli až na několik výjimek vy
než ke starým progresistu�, en ,v·1 ale zato si postupně odcizil. , v do Nepřátele s1 neusm1n , . 1 hnám z ura u. . t auta parlamentního režimu, a e 

„ l N vl odvahu rozetnou P v, h prate e. em� , tímto režimem vyrovnat, vyuz1vat o 

Přitom se am nedokaz�! s , h , vruo Za tři roky J. eho diktatury. . · , troJ svyc zame · či proměmt JeJ v nas k , 1 v zlomit revolučního ducha ne-
d v·1 krok za kro em up ne . o k se po an o . h d ve straně progresistu se ta 

konečnými kompromisy, a d�es o ydařilo pouhy'm pučem strhnout v 1 v se modera um po vystupnova y' ze b E artero ztratil všechnu svou auto-znovu všechnu moc na_ se ve. spkt val s Kristy'nou a Narváezem l.k v e proti nemu pa o b ritu nato 1 , ze s p v,v• • sám byl přitom tak ez-. . h lastní vyslanec v anz1 ' b dokonce 1 Je � v , 1 č l" t ... h ubohy'm intrikám nebo dro -
' v nedokaza e 1 JeJlC , mocny, ze am 'k F"li Natolik si neuvědomoval sve po-

ným úskokům Ludv1 Va 1 vi�iavu proti veřejnému mínění v době�
Stavení že si neuvážene stave hl . v·t ' á . k by ho mo o zmc1 . kdy už je1: čekai�.:Sa �d;1:ž j;:o popularita dávno vybledla, dr_žel V kvetnu ' b t tní členy své vojenské kamarily' h L" ga Zur ana a os a ·1v úřadec ma ' v . v 1 1 po jejich propuštění; rozpustl 
ačkoli se dlouho veráeJn<:_

l

vo _ la o u většinu v poslanecké sněmovně,ládu kter me a s1 no h tv ' Lopezovu v ' vli tli moderadům ve vy nans i, d Š,. v dmítal ude t amnes 1 v 
a tvr o 1Jne � l"d b i sama armáda _ jednomys ne v• h l parlament, 1 , a . , kterou vs1c n - v d k b lo J. asně vidět jak se Jeho sprava v , d r J" v z tohoto poza av u y ' . k , 1 za a i. iz . A 'hle otřásla celým PyreneJS ym po o:
už všem znechutila. tu na d hy' smršť pronunciamient protid · d ho konce na ru 
ostrovem o Je no . " C d rychlosti jakou se šířilo, dá se toto 

,,tyranovi Espa:te�o�i ·h 
O 

, 

0 které p'robíhá nyní. Moderadové., t Jedme s nut1m, K . hnuti srovna .. . k s olečnému cíli: zbavit se regenta. nze 

a progresisté se spojili � , __:_ a osudnou hodinu nebyl vůbec
zastihla Espartera znenadam n 

připraven. , , O'Donnellem Conchou a Pezuelou, při-Narváez, provazeny ' 
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st�l s hrst�ou voj�ků ve Valencii. Narváez a jeho lidé ovšem od po
čatku proJevovah rychlost a ráznost, rozvážnou odvahu a energic
kou rozhodnost, kdežto u Espartera se ve všem jevilo bezradné

váhání, zhoubné odkládání, apatická nerozhodnost, netečná sla
bost. Zatímco Narváez zanechal obléhání Teruelu a vtáhl do Ara
gonie, Espartero odjel z Madridu a trávil celé týdny v Albacete 
v nepochopitelné nečinnosti. Když Narváez získal na svou stranu 
Seoanovy a Zurbanovy oddíly u Torrejónu a táhl na Madrid 
spojil se konečně Espartero s Van Halenem, aby provedl zbytečné 
a t�k pobuřující bombardování Sevilly. Potom ustupoval od jedné 
pozice k druh� a na ��ždém kroku ztrácel další a další vojáky, až 
nakonec dorazil k mon. Když nasedal v Cádizu na loď, rozloučilo 
se t

_
oto město, poslední, kde si ještě uchoval stoupence, se svým 

hrdmou tím, že se ho také zřeklo, Jeden Arigličan, který tuto kata
strofu prožíval ve Španělsku, živě popisuje Esparterův klouzavy' 
, " l' 

" 
ustup ze s avy: 

„Nebyl to strašný a náhlý pád po čestné bitvě, ale pomalý a pozvolný 
sestup vůbec bez boje, od Madridu k Ciudad Realu, od Ciudad Realu k Alba
cetě,_ od Albacety ke Cordobě, od Cordoby k Seville, od Sevilly k Puerto de Santa
Mana a odtud na širé moře. Klesal postupně od zbožňování k nadšení od nad
šení _k oddanosti, od oddanosti k vážnosti, od vážnosti k lhostejnosti, od lhostej
nosti k pohrdání, od pohrdání k nenávisti, až ho nenávist zahnala do moře." 

Jak se tedy mohl Espartero nyní znovu stát spasitelem země 
a „meče� rev?luce": jak je 

_
nazýván? Tento fakt by byl naprosto 

nepocho�1telny, nebyt deseti let reakce, jež Španělsko- prožilo za 

su�ové diktatury Narváezovy a pod tíživým jhem královniných 
m1lců,v 

k
_
tetí Espart,

era vystřídali. Dlouhá období kruté reakce jsou 
neo_��CeJne vhodna k tomu, aby znovu přiváděla ke cti veličiny
maJ1c1 za sebou revoluční nezdar. Čím živější je představivost lidu -
a kde pracuje fantazie živěji než na jihu Evropy? - tím silnější 
sklony má lid stavět proti živému ztělesnění despotismu živé ztěles
nění revoluce. A protože takové živé ztělesnění nelze vykouzlit jen 
tak z ničeho, lid obyčejně křísí nebožtíky svých dřívějších hnutí. 
Což se sám N arváez nestal málem populárním na účet Sartoria? 
Espartero, který 29. července vtáhl triumfálně do Madridu to ne-
byl živý člověk, to byl přízrak, jméno, vzpomínka. 

' 
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V zájmu spravedlnosti je třeba podotknout, že Espartero byl 

vždy konstitučním monarchistou a nikdy ze ,sebe vn�c jin�ho nedělal ;

všechny pochybnosti, které snad mohly v teto veci vz�1knout:_
mu

selo rozptýlit nadšené přijetí, kterého ,
se mu v do?e, kd� z1l vv_

e 

vyhnanství, dostalo ve Windsorském zamku a u vladnouc1ch tnd 

Anglie. Když přijel do Londýna, celá aristokracie v čele. s vév�dou 

z Wellingtonu a lordem Palmerstonem se hrnula na Jeho s1dlo. 

Aberdeen který byl tehdy ministrem zahraničních věcí, mu poslal

pozvání k' audienci u královny. Londýnský starosta a členové měst

ské rady mu připravili lukulské pohoštění v Mansion House207 ; 

a když se rozneslo, že si tento špan?lskf Cincinn�tu� �rátí �ol�é 

chvíle zahradničením, kdejaký botamcky, zahradmcky c1 zemedel:
ský spolek ho honem jmenoval svým čestným členev

m. S;al s,
e pros�e 

lvem britské metropole. Koncem roku 1847 byla spanelskym emi

grantům udělena amnestie a královna Isabela zvlášt�m dekrete

_
m 

jmenovala Espartera senátorem. Nein:oh� ovše:° odJet_ 
z An�li

v�' 
dokud ho královna Viktorie nepozvala 1 s Jeho vevodkym na vecen,

a při té příležitosti jim ještě prokázala mimořádnou čest, že jim ;1-a

bídla aby přenocovali ve Windsorském zámku. Celou tuto umelou 

svato�ář kolem jeho osoby je ovšem podle našeho mínění třeba do 

jisté míry přičíst na vrub tomu, že Espartero byl a je �o�ud poklá:
dán za představitele britských zájmů ve Španělsku. St�Jn� ne,sporne 

je i to, že demonstrace na počest Espartera byla do JISte m1ry de-

monstrací proti Ludvíku Filipovi. 
Když se Espartero vrátil do Španělska, přicházela deputace 

za deputací gratulace za gratulací a město Barcelona k němu vy

pravilo zvláštního posla, aby se omluvilo za nevhodné chování

v roce 1843. Ale bylo o Esparterovi něco slyšet po celé to osudné 

období od ledna 1848 až do posledních událostí? Pozvedl ale

spoň jednou svůj hlas v době, kdy kolem poníženého Španělska

vládlo mrtvé ticho? Je znám třeba jediný akt vlasteneckého pro

testu z jeho strany? Stáhl se ve vší tichosti na své statky v Log

roňu, pěstoval si tam zelí a kytičky a čekal, až přijde jeho d��a.

Dokonce nepřišel ani sám k revoluci, počkal, až revo:�.ce pnJ�e 

za ním. Dokázal víc než Mohamed. Počkal, až hora pnJde k ne

mu, a hora přišla. Je ovšem třeba zmínit se o jedlfé výjimce.
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Když vypukla únorová revoluce* a po ní zemětřesení které za
chvátilo celou Evropu, postaral se o to, aby seňor d� Principe
a několik dalších jeho přátel vydali brožuru s názvem Espar-

. h " tero, Je o minulost, přítomnost a budoucnost"208, která měla
Španělsku připomenout, že v jeho středu dosud žije muž mi
nulosti, přítomnosti a budoucnosti. Když pak brzy nato revo
luční vlna ve Francii opadla, muž minulosti, přítomnosti a bu
doucnosti znovu upadl v zapomenutí .. 
. Espartero se narodil v Granátule v La Manchi, a podobně jako
Jeho slavný rodák** měl i on svou utkvělou myšlenku - ústavu 
a svou Dulcineu z Tobosy - královnu Isabelu. 8. ledna 1848, p�
návratu z anglického exilu do Madridu, byl přijat královnou a roz
loučil se s ní těmito slovy:

„Prosím Vaše Veličenstvo, aby mě povolalo, kdykoli bude potřebovat
rámě, které by je bránilo, či srdce, které by je milovalo."

. , Její Veličenstvo nyní zavolalo a bludný rytíř přichází, tiší vlno
b1t1 revoluce, ochromuje předstíraným klidem sílu mas, dovoluje
Kristýně, San Luisovi a ostatním, aby se schovali v královském
zámku, a veřejně vyhlašuje nezlomnou víru ve slova nevinné
Isabely.
. Je zn_á�o, že tato velice důvěryhodná královna, která prý se 
1 rysy obličeJe rok od roku nápadněji podobá Ferdinandovi VII.
nebl�hé paměti, byla prohlášena plnoletou 15. listopadu 1843.
21. hst�padu toho roku jí bylo teprve třináct let. Olozaga, kterého
Lop�z Jmenoval na tři měsíce jejím poručníkem, sestavil vládu,
ktera byla trnem v oku kamarile a kortesům, zvoleným krátce před
tím pod dojmem prvních Narváezových úspěchů. Olozaga chtěl
kortesy rozpustit a získal k tomu účelu královský dekret s královni
ným podpisem, ale zatím bez data vyhlášení. Převzal tento dekret
z královniných rukou 28. listopadu večer. 29. listopadu večer s ní
měl další rozmluvu; sotva se od ní vrátil, přišel za ním domů jeden
ze státních podtajemníků, oznámil mu, že je sesazen, a žádal, aby
mu Olozaga vrátil dekret, který byla královna nucena podepsat.

• - toku 1848. (Pozn. red.)
** - Don Quijote de la Mancha. {Pozn. red.)
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Jenže Olozaga, povoláním advokát, byl příliš mazaný, aby takto
sedl na lep. Vrátil listinu teprve příští den a mezitím ji ukázal při
nejmenším stovce poslanců, aby se přesvědčili, že je podepsán
královniným obvyklým, zcela normálním písmem. Gonzáles Bravo,
který byl jmenován novým ministerským předsedou, vyzval 13.
prosince předsedy sněmoven, čelné madridské osobnosti, N arváeze,
markýze de la Santa Cruz a další, aby se dostavili ke královně, že
panovnice chce učinit prohlášení o tom, co se odehrálo mezi ní
a Olozagou 28. listopadu večer. Nevinná malá královnička je za
vedla do komnaty, kde přijala Olozagu, a velmi živě, ale trochu
přehnaně sehrála pro jejich poučení malou komedii. Takhle Olozaga
zastrčil závoru na dveřích, takhle ji chytil za šaty, takhle ji přinutil
sednout, takhle jí vedl ruku, takhle ji přiměl podepsat dekret,
zkrátka a dobře, takhle znásilnil její královskou důstojnost. Během
této scény Gonzáles Bravo zapisoval královniny výroky a přítomné
osoby si mohly prohlédnout zmíněný dekret, jakým rozmazaným
a roztřeseným písmem je podepsán. A tak měl být Olozaga na zá
kladě královnina slavnostního prohlášení souzen pro zločin laesae
majestatis*, tj. buď roztrhán na kusy čtyřmi koňmi, nebo v nejlepším
případě doživotně vypovězen na Filipíny. Ale jak víme, Olozaga se
prozřetelně pojistil. Následovala sedmnáctidenní rozprava v kor
tesech, která vyvolala ještě větší senzaci než pověstný proces 

s anglickou královnou Karolínou209• Olozaga při své obhajobě
v kortesech řekl mimo jiné:

,, Tvrdí-li někdo, že slovu královny se má věřit bez jakýchkoli pochybností,

já na to říkám : Ne! Jde o obžalobu nebo ne? Jde-li o obžalobu, pak je králov

nino slovo právě tak svědeckou výpovědí jako každé jiné, a proti této výpovědi

stavím já svoji." 

Když kortesy zvážily slova obou stran, byla výpovědi Oloza
gově přiznána větší váha než slovům královniným. Nato Olozaga
uprchl do Portugalska, aby unikl najatým vrahům, kteří ho měli
zabít. Takové bylo Isabelino první entrechat** na španělském poli
tickém jevišti a první důkaz její čestnosti. A této malé královničce

* - urážky Veličenstva. ( Pozn. red.)
•• - baletní krok. (Pozn. red.)
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má nyní podle Esparterovy výzvy věnovat lid svou důvěru a jí 
nabízí po jedenácti letech školy skandálů* své „ochranné rámě" 
a své „milující srdce" ,,meč revoluce".210 

Napsal K. Marx 4. srpna 1854 
Otištěno jako úvodník 
v „New- York Daily Tribune", 
čís. 4161 z; 19. srpna 1854 

Podle textu novin 
Přeloženo z; angličtiny 

* Narážka na známou Sheridanovu komedii „School for Scandal"
(,,Škola skandálů" - v češtině známá pod názvem „Škola pomluv"). (Pozn. red.) 

B. ENGELS

ú TO K NA R U S K É PEVNOST 1 211

Konečně se zdá, že se francouzští a angličtí spojenci chystají 
zahájit skutečný útok na Rusko. Mají být napadeny postupně, ne-li 
současně, nejpředsunutější opevněné body říše, na Alandských 
ostrovech a v Černém moři v Sevastopolu. V západní Evropě do
konce kolují pověsti, že první z těchto bodů byl už po krátkém bom
bardování dobyt, ale tyto zprávy ještě nebyly potvrzeny a jsou 
patrně předčasné. O tom, že má být napaden Sevastopol, nemáme 
žádné oficiální zprávy, ale londýnské „Times" o tomto napadení 
píší jako o hotové věci a v Londýně se tomu všeobecně věří. Ve 
Varně se zatím nalodilo jen pár divizí francouzských a anglických 
vojsk, a ačkoli se předpokládá, že jsou částí krymské expedice, není 
také vyloučeno, že jsou určeny k obléhání ruské pevnosti Anapy 
v Asii. Všechny pochybnosti o tom patrně zmizí s příjezdem příštího 
parníku. 

Útok na Bomarsund bude z vojenského hlediska velmi zají
mavý. Poprvé tu podstoupí zkoušku Montalembertovo městské 
opevnění s kasematami. Soudě podle náčrtků a plánů jsou tamější 
pevnůstky sice daleko menších rozměrů než v Helsingforsu, Kron
štadtu nebo Sevastopolu, jsou však chráněny jak před útokem ze 
souše, tak před bombardováním z lodí a jsou vybudovány důsledně 
podle Montalembertových zásad. Hlavní obranu proti lodím tvoří 
dlouhá pevnůstka, odolná proti bombám, s asi sto děly, chráněná 
z boků prozatímními zemními opevněními, zatímco z týlu ji ovlá
dají a chrání dvě velké věže, z nichž jedna má 30 a druhá 10 děl. 
Hlavní pevnůstka by především zaměstnala lodi, kdežto pozemní 
síly by útočily na věže. Podle našich posledních zpráv je posádka 
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daleko slabší, než jsme předpokládali; čítá jen něco málo přes tři 
tisíce. mužů. Z dosažitelných informací není zcela jasné, jak dalece
se daJÍ �tok z n_ioře a ze souše nejen pouze provést současně, nýbrž 
skutečne koordmovat a navzájem podporovat; neboť útok z moře 
je nutně útok de vive force*, který musí být rozhodnut velmi brzy 
kdežto každý útok ze souše proti hradebním zdím předpokládá 
přípravné operace, zřízení aspoň jedné paralely a baterií a proto 
vy,ža1uje u�či;Ý, čas. Ovšem takovouto otázku lze vyřešit Jedině na 
miste. Dobyvam Bomarsundu bude z vojenského hlediska v každém 
příp_:3-dě j_ešt! m�ohem _zají

:11�věj�í, než by bylo dobytí Sevastopolu,
pon;vadz pn�peJe k vyJasnem otazky, o které se vedlo mnoho sporů,
k�e�to d�byt1 Sevastopolu by bylo jen úspěšným praktickým uplat
nemm davno vypracovaných vojenských pravidel. 

�řip:avova�ý útok na Sevastopol mají provádět hlavně po
zemm voJska, a cmnost loďstva se přitom bude omezovat skoro vý
hradně na úplnou blokádu přístavu. To tedy znamená pozemní

i námořní blokádu námořního přístavu, který ze souše není dosta
tečně opevněn. Nemůžeme samozřejmě vědět, jaká opevnění mohli 
Rusové zří�it na již1:� straně města a zátoky, ale sotva lze pochybo
vat o_ tom, ze postavili reduty a obranné linie, které si patrně vynutí 
pravidelné obléhání, nemá-li útok stát veliké oběti. Pozitivně víme 
�e stá,lé a _ _rod:e :šeho dobře zbudované opevnění - velký čtyř�
uhelmk s sirokym1 a hlubokými příkopy na všech čtyřech stranách 
a s bateriemi moždířů na všech vybíhajících rozích- korunuje vrch na 
sever od zátoky přímo proti městu. Tento vrch je jediným postavením 
poblíž města, které patrně nelze ovládat dělostřelbou z ostatních 
výšin a samo ovládá zátoku i protější svah. Zde tedy bude rozhodně 
kladen hlavní odpor; dokud tato tvrz nepadne, je pochybné, zda 
bud; ��žno d:žet měst�.: ťříst�v, i kdyby byly dobyty všechny
pobrezm p:vn;1stky _na JI�mm brehu zátoky. Přinejmenším tady 
bude_ zapotreb1 prav1delnych obléhacích prací. Zátoka je od Kon
stant1�ova mysu až k hornímu konci dlouhá asi 8 mil; a kdybychom 
na_ mesto a pevnůstky počítali hodně málo, budou je spojenecká 
VOJSka muset obklíčit půlkruhem dlouhým 22 až 24 mil, aby zajistila 

* - prudký útok, zteč. ( Pozn. red.)
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pozemní blokádu. Přitom budou muset být spojenci ve všech bodech

dost silní, aby byli s to čelit výpadům posádky i útokům vojsk,a, kt:ré

by se mohlo shromáždit v jejich týle. I když samozřejmě nev1me,Ja

kých sil budou moci Rusové přímo či nepřímo použít pro obranu

své černomořské pevnosti, už tyto podrobnosti nasvědčují tomu, že

k jejímu dobytí bude zapotřebí nemálo vojska. Kromě toho nebez

pečným protivníkem bude pro spojence i vražedné podnebí krym

ských stepí. Vzhledem k tomu, že při tomto útoku nebudou _po

břežní baterie Rusům k valnému užitku, ztratí napadení z voJen

ského hlediska mnoho na zajímavosti, protože se konec konců omezí

jen na obléhání sice ve velkém, ale naprosto ne nevídaném měřítku.

Počet sil určených pro tuto operaci se nikde neuvádí větší než

100 000 mužů a to včetně tureckých oddílů. Uvážíme-li všechny
' 'l

uvedené okolnosti, zdá se nám, že taková armáda na vytčený c1 

nestačí. 

Napsal B. Engels 7. srpna 1854

Otištěno jako úvodník

v „New- York Daily Tribune",

é{s. 4162 z 21. srpna 1854

Podle textu novin 

Přeloženo z angličtiny
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*EV AK U AC E po Du N AJ s Ký CH

KNižECTVI.
UDÁLOSTI VE ŠPANĚLSK U.

NOVA DÁNSKA ÚSTAVA.
CHARTISTÉ

Londýn, v úterý 8. srpna 1854
28. července prošel kníže G v armády Šlavou, vesnicí vzda'l 

orca�ov s hlavními silami své
29 Č enou asi š t -1 a . ervence se vydal da'l v 

es m1 od Calugareru· , smerem na F v · ,mm generála Sojmonova se sklád, 
�csam. Předvoj pod vele-z Tomského a Kolyvaňského stř:t 

�s�1 praporů 10. pěší divize,pluku velkoknížete následn'k t 
• ec e o pluku a z husarskéhop v . I a runu Tento v d . reprav1t přes Jalomitsu u Urešti a

. 
Urz· 

�re VOJ se měl 1. srpnamosty. Ve Focšani ho lze očekávat k 
l icem, k�e byly postaveny

Turecká armáda post . v 
�· em polovmy měsíce.

ve C upi..ue trem1 pro d S v �ce ; alugareni; 30. b li har , . � y .. tred byl 29. čer-dve mile od Bukurešti kd
y VI 

c
b
o,vmc1 predvoJe viděni u Gliny v, h 

' e me yt podl v d ' znzen lavní stan () v• 

e pre pokladů I sr Ardv·v mera pas1 Prav, kv'dl 
- · pnaz1se směrem od Olten. t 

. 
B 

e n o postupovalo podél28 v 1 sy na ukurešť L , kv, . cervence u Moginy má táh v 
. e:ve ndlo, které bylo- ' nout smerem od Slatin kB k v • ,, Ustup ruské armád " ,. . Y u urest1. strategický než por ti k, Yh, p1se „Momteur de l'Armée" á v • • v 1 c Y c arakter Mo k 1 k , ' ,,m zreJmě spíšmuze soustředit své jednotky v d b s a s y generál vidí výhodu v t ��ut po .útrapách, které musely sn�š::i: E:stave�_í, kde si budou moci ;:;c;�ém brehu Dunaje. Bude bl'" é , brudz1 a které jim působili T . ��:�n:u :ást. úze� obsazené�� 8; m�::1�:::�;á�adně. a přitom bude dá�r��ž:: J roz1vé I pro nepřítele s přesilou." . rome toho zaujme postavení,
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26. července se baron Budberg obrátil na obyvatele Valašska
s touto výzvou: 

„Jeho Veličenstvo imperátor všech Rusů, král polský, protektor knížectví Moldavského a Valašského a ochránce všech věřících pravoslavné církve, se rozhodl stáhnout na velmi krátkou dobu imperátorská vojska z nezdravých končin 
v Podunají a rozmístit je na zdravějších výšinách. Nepřítel se ve své krátkozra
kosti domníval, že jsme ustoupili ze strachu před ním, a proto se pokoušel naše vojska na ústupu napadnout. Ale jakmile vrchní velitel kníže Gorčakov vydal rozkaz útoky odrážet, nepřítel zbaběle utekl a zanechal na místě děla a střelivo, které naši stateční vojáci ukořistili. Až opět nastane příznivější roční doba, vrátíme se k vám se zbraní v ruce, abychom vás navždy osvobodili od tureckých barbarů. Náš ústup bude proveden obezřetně a beze spěchu, aby se nepřítel nemohl domnívat, že před ním utíkáme." 

Je zajímavé, že roku 1853, také v měsíci červenci, Rusové 
neshledávali, že by tato roční doba byla nepříznivá pro okupaci 
Valašska. 

,, Vystěhovávání bulharských rodin z Dobrudže," píše se v dopise z Galace, který uveřejnily jedny německé noviny, ,,pokračuje. Asi 1000 rodin se 150 000 kusů dobytka přešlo poblíž Reni." 
Toto „dobrovolné vystěhování", k němuž Rusové vyzývali 

místní obyvatelstvo pod záminkou, že jim hrozí pomsta Turků, 
velmi připomíná svým charakterem „dobrovolnou" rakouskou 
půjčku. Vídeňský dopisovatel „Morning� Chronicle" hlásí, že tyto 
rodiny, 

„když se dověděly, že jich má být použito při opevňovacích pracích v Moldavsku, prosily, aby se mohly vrátit domů, ale kozáci je násilím zahnali do Focšani, kde nyní kopou zákopy". 
Sotva byly v Madridu na Esparterův rozkaz odstraněny ba

rikády, už se pustila do práce kontrarevoluce. Prvním kontrarevo
lučním krokem bylo už to, že královna Kristýna, Sartorius a jejich 
společníci nebyli potrestáni. Potom následovalo vytvoření vlády 
s moderadem O'Donnellem jako ministrem války, čímž tento starý 
Narváezův přítel dostal do rukou celou armádu. Mezi členy vlády 
jsou lidé jako Pacheco, Luján, don Francisco Santa Cruz, vesměs 
známí stoupenci Narváezovi; Pacheco byl kromě toho ještě členem 
vlády z roku 1847 neblahé paměti.212 Další - Salazar - byl jme
nován členem vlády jedině proto, že si v dětství hrával s Esparte
rem. V odměnu za krvavé oběti; které přinesl lid na barikádách 
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a náměstích, byli oveseni nesčetnými řády jednak Esparterovi 
generálové, jednak O'Donnellovi přátelé z řad moderadů. Aby se 
připravila půda pro úplné umlčení tisku, byl obnoven tiskový zákon 
z roku 1837. Espartero, místo aby svolal ústavodárné kortesy, má 
prý v úmyslu svolat pouze sněmovnu podle ústavy z roku 1837 a 
ještě k tomu, jak někteří tvrdí, ve složení pozměněnémNarváezem. 
Aby byl pokud možno zajištěn úspěch všech těchto i dalších opatře
ní, bylo nedaleko Madridu soustředěno velké množství vojska. Co je 
na celé věci nejpozoruhodnější, je rychlost, s jakou reakce na
stoupila. 

Hned v prvních dnech se k Esparterovi dostavili velitelé bari
kád, aby mu přednesli určité připomínky k jeho výběru ministrů. 
Espartero se pustil do dlouhého výkladu o starostech, které se na 
něho ze všech stran hrnou, a pokoušel se hájit osoby, které jmenoval 
do vlády. Ale zástupce lidu tento výklad zřejmě příliš neuspokojil. 
Zároveň docházejí „velmi znepokojivé" zprávy o republikánských 
nepokojích ve Valencii, Katalánii a Andalusii. Esparterovy roz
paky jsou zřejmé z jeho dekretu, kterým schvaluje další činnost pro
vinčních junt. Dosud se také neodvážil rozpustit madridskou juntu, 
třebaže jeho vláda je už vytvořena a byla uvedena v úřad. 

Na žádost Napoleona Malého byl plukovník Charras vypo
vězen z Belgie. Pařížský zpravodaj „Indépendance belge" píše 
o brožuře, kterou napsal a uveřejnil princ Murat, jenž se uchází 
o trůn krále Bomby* jako o legitimní dědictví Muratů. Brožura
byla přeložena do italštiny. 

Dánská vláda tvrdošíjně odmítá poskytnout západním moc
nostem přístavy a vyloďovací prostory, aby jejich vojska mohla pře
zimovat na Baltu. To však není jediný způsob, jímž tato vláda pro
jevuje pohrdání k mocnostem, které se postavily proti jejímu pa
tronu, ruskému carovi. Neváhala provést svůj dávno promyšlený 
coup ďétat - zcela v zájmu Ruska - přímo před nosem flotil 
a armád západních mocností. 26. července byl v Kodani uveřejněn 
státní dokument s nadpisem „ústava dánské monarchie v oblasti 
společných záležitostí". Je zvláštní, že anglický tisk toto opatření 

* - tj. Ferdinanda II. (Pozn. red.J
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d proto důležitější body z této nové
přešel skoro mlčením. Uve u

dánské ústavy: 

Oddíl J. Následnictví dánské monarchie se upravuje zákonem z 3.
července 1853. , •. . monarchie se rozumějí všechny zále-

Oddíl 5. Společnými zalez1tostm1 • h'rk 'í některé části dánské mo-
. . . h• není vy'slovně stanoveno, ze se .• , aJ žitosti, o nic z . , narchie. • é , d . které překračují příjmy monarchie, se kryJl 

Oddíl 6. Spolecn vy aJe, . 17 o H lštýn 23 o/4 . v tomto poměru: Dánsko 60 o;�, Šl?sv1k �: s;ravuje říš�ká rada (rigsrad).
Oddíl 7. Společné zálež1tost1 monarc .1e ze členů jmenovaných

8 N ě . ., r·1'šská rada bude slozena pouze 

Oddíl . 
yn JSl 

, • , .,š ké d budou zčasti voleny. . hž král králem. Budouc1 n s ra y d skládat z padesáti členů, z mc 
Oddíl JO. Říšská rada se pak b':1 e b d oleno takto : dánský sněm 18,b lých třicet u e v bude jmenovat dva�et, a z y 

ské 6 a lauenburské rytířstvo 1.provinční stavy šlesv1cké 5, ,holštýn ' ' d' kého z 5. června 1849 se bude
Odďl 11 Základní zakon Kralovstv1 ans i • , 1 • · t tí tohoto království.nadále týkat jen vnitřních za ez1 os ' 'í roční plat 500 tolarů.
Oddíl 15. Členové říšské rady d?sta�aJ é • . ednou za dva roky na dobu,
Oddíl 16. Říšská rada se svoláva neJ m ne J 

kterou ustanoví král. ., k t Kodani ale král je může přeložit 

Oddíl 17. Zasedání se maJ 1 ona v ' 
kamkoli jinam. ., • dseda ·menovaný králem. Rozpravy

Oddíl 18. Schůze říšské rady ndí pre J, , by' t sepsána v dánském

k . dá k ale usneseni mus1 mohou být vedeny němec y l ns y, 
jazyce. , ,, ké d je tajné.

Oddíl 19. Zasedám hss ra y •• b't ložena změněna nebo zru-
Oddíl 21. Bez souhlasu říšské rady nemuz�. y �nesmí' být uzavřena žádná

šena žádná daň společná pro celou monarchii, am 
celostátní půjčka. á ká h k ě finančních záležitostí týkajících se celé

Oddíl 22. Ve všech ot z c rom , , .,š ká d pouze poradru hlas. 
monarchie ma n s ra a 

1 á•' 1854
, • dne se svolává říšská rada na . z n 

Dekretem z tehoz 
. • k h k ál J·menoval vesměs dva-

.. , d kr tu J. e uveřeJneno, o 0 r ' 
a v Jmem e e 

,. • , du dánské říšské korouhve. 
k, u'r·edníky a rytire ra 

d' 't třany, vyso e 
d ··1 tímto novým coup e a 

Hlavní vymoženosti, kt�ré se 
,

P
k

o an o

dánsky' ch zastupitelských 
. • , ákladmho za ona a •,získat, JSOU zrusem z 

, , . ktery' dvoru a vládě opatn
. . , tvoření povolneho nastroje, 
mst1tuc1 a vy 

• dk. k lik budou potřebovat. 
tolik finančních prostre t o

d 1·' agitační okružní cestu po prů-
Ernest Jones se v-yda _na 

, � 
s

{ chartistické hnutí. V Hali-
myslových obvodech, aby Je z1s a pro 
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fax�, Bacupu a jiných místech, která už navštívil byla přiiata tatopetice parlamentu: ' :.1 

"Váženjm členům Dolní sněmovny Velké Británie a Ir k ., , Pokorn;/:�e �byvat�l B_�cupu pfijatá na vefejné schůzi v ne;ěl: ;�e;:;;::: vl�;j�mentl.
královských 0X:fn�!;�a�� t��

t
r:i�\t�ouh� a, pozrně sledovali činnost n�ějšíchpozorování došli k názoru že ani v té:amcn� po itice a_ �a základě nezitujatého

nezasluhují důvěry země. ' o, am v oné politice si ministři rozhodněTi, kdož podávají tuto petici jso • • ď · • . • . :e �:::;
a

a

s
:�:u�emě se neprojeví �ave:Jt�s:t:t:�k:� ::�::ft;\���c;;:t:�: Ti, kdož podávají tuto petici žád .í V •. předložila královně adresu s tím aťyJ .,aVJ P

l

_�oto asi s!avnou sněmovnu, aby ád •. , eJ1 e 1censtvo ráčilo propustit s é fl(r ce a pnzvalo si na pomoc lidi kteří b b r , 
v nyn J 

duche� našeho věku a víc by odp�vídali p:žad��;� vd�:��7��: pokrokovým T1, kdož podávají tuto petici, neustoupí od své žádosti " y. 
h vá.n

d
e. d ěli se na d irpleyském vřesovišti v Bac�pu sešlo velkés rom z ení na něm· • • 'k* . • . • ' , z recm pronesl je d en ze svých nejsilně.šíchproJe�u ' n_ekteré uryvky z této řeči si zasluhují aby byly otiÍtěnyve vasem listu : ' 

,,Konečně nadešel čas jedn t z h . . , 
chartismu v Anglii jak, t . • ě a . b a aJuJeme nym období nového rozkvětučas, kdy budeme �ít ciha ut 

Jest ne yl od dob jeho úpadku. Konečně nadešel r u... Bojovali jste proti snižo ' , d b · .. ke vzpouře. Avšak jestliže v::n�;:;\a

a •. �J�v�h Jste n�darmo ; hlad vás dohnal 

:r�::;;,t�! pts�!:�:!:� ��::::�;j�
c

� zk�;:�jší��:d�I!: j:;:: p�:��:
a zapomněli jste že dokud ne ' t I Js,te se, ze vám dopomohou k vítězství,, ma e v astm pracovní prostředk • • d rovat konkurenci kapitalistů . . . hž •• Y, nemuzete vz o-
drží déle 

ť á kr .: JeJ1c_ mesec může klidně ležet a čekat kdo to vy-' za imco v m uc1 v břiše. Doufali jste že to • š' kr ' , 
den, a dali jste si namluvit, že bude-li každ, 

d ·1 ', k vyre I z �ceny pracovní získají se dvě hodiny práce pro ty, kdo nemií :. �1 �:�covat o ,d:e hodiny méně,jste, že zatímco vám se zkrátila pracovní J d � ec z. nou prac1. Ale zapomněli monopolisté stroje O sto procent. 0 a O Jedno procento, rozmnožiliPotom jste to zkusili s družstevnictvím D T. hození práce se musí Opírat O družstevnict ; Ospe I_JS:� � velké rravdě, že OSVO-jak toto osvobození zajistit. Kdo vyrábí v�t:l� 1:eVIdt1Jst,e sp:av�ě prostředky,potřebujete někoho, kdo to od vás kou í � a e UJ_e tr ' mate:!� n.eco na prodej,tu nebyl Rozi"d' d 
• p vy Jste zapomneh, ze tento někdo· �1z 1 se ruzstevní vy'roba l kd · h? ' a e e Je tr · Kde vezmete trh? Jak

* 
. E - tJ. rnestJones. (Pozn. red.) 
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udělat z chudáka boháče, aby se mohl stát kupcem družstevních výrobků? Není třeba jezdit za zlatem do Kalifornie, je tady v Anglii, přímo na povrchu země, ve vlnících se klasech úrody. Rozhlédněte se kolem sebe! Zde na travnatých svazích, kde sedíte, zde na těchto širokých lánech, kde stojíte, tam je skryta svoboda, tam je družstevnictví, tam je vysoká mzda, tam je blahobyt a mír! V patnácti miliónech naší obecní půdy, v dvaceti sedmi miliónech neobdělaných polí, která u nás v Anglii leží ladem. Jedna řecká báje vypravuje, jak Herkules zápasil s obrem Antaiem, jehož matkou byla Země, a několikrát ho povalil na zem, ale Antaios, kdykoli upadl na mateřskou hruď, nabyl nových sil a zvedl se ještě silnější než předtím. Když to Herkules zpozoroval, zvedl ho a držel ho ve vzduchu tak dlouho, dokud ho nepřemohl. Právě tak odtrhl Herkules-monopol od rodné půdy obra Práci, sevřel ho ve spárech konkurence, a ten slabý, bezmocný visí jako Mohamedova hrobka mezi nebem a peklem - jenomže mnohem blíž k peklu! Ale jak se dostane zpátky k zemi? Někteří lidé vám říkají, že k tomu není zapotřebí politické moci. Kdo vám to říká? Jsou to vů�cové hnutí za zkrácení pracovního dne o deset procent, nebo hnutí za desetihodinový pracovní den, nebo hnutí za zkrácený pracovní den, nebo hnutí za omezení doby provozu strojů, nebo hnutí za zakládání pohřebních spolků, nebo hnutí za odluku církve od státu, nebo hnutí za osvětu, nebo hnutí za obecní samosprávu a já nevímještě jakých jiných hnutí. Samá ,hnutí', a přitom jsme se ještě pořád nehnuli z Inísta! Že není zapotřebí politické moci? A proč se tedy právě tito lidé tolik točí kolem politického Tidda Pratta, proč posílají ubrečené deputace k politickému Palmerstonovi nebo petice politickému parlamentu, proč se plazí před politickým trůnem? Oni sami dokazují, že je především nutné usilovat o politickou moc! Jenže tito lidé vám radí, abyste usilovali o politickou moc pro své
nepfátele. A já vám říkám, abyste usilovali o politickou moc sami ·pro sebe. Jáhlásám tuto velkou pravdu: Charta je lékem na všechny vaše bědy. 

Kdo stojí proti nám? Za prvé koaliční vláda. Co to je? Vůdcové různýchklik, z nichž ani jedna není schopna sama se udržet. Tucty lidí, příliš slabých, aby se udrželi na vlastních nohou, a tak se opírají jeden o druhého, a přitom všichni dohromady nevydají za jednoho pořádného člověka. To je koalice. Kdo ještě stojí proti nám? Toryovská opozice, která by ráda vyhodila vládu ze sedla, 
ale netroufá si, protože ví, že i ona bude vykopnuta, až přijde čas, a potom nastane taková potopa, že z ní nezachrání vládnoucí třídy ani sám Noe. A kdo ještě? Velkostatkářská aristokracie, která má tři čtvrtiny svého majetku zadluženy nadvě třetiny jeho hodnoty, velkolepá síla k rozdrcení lidu! 38 000 zkrachovaných l;mdlordů a 300 000 farmářů, úpějících pod tíhou vysokého pachtovného, honebních zákonů a tyranie landlordů. Kdo ještě? Fabrikanti, které jejich nezří
zená konkurence dohnala na pokraj bankrotu a kteří už brzy nebudou schopni udrže_t své továrny. Věru důstojná síla, povolaná k tomu, strhnout piedestal svobody pod vašima nohama! Kdo ještě zbývá? Dělník a obchodník. Často se 
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děly pokusy sjednotit je na základě nějakého kompromisu. Já osobně jsem se 
vždycky stavěl proti takovému spojenectví, protože kompromisy pro volební 
účely by byly bývaly jen na prospěch majetným a byly by jen dovršily třídní zá
konodárství. Ale nyní konečně nastal čas pro takové spojenectví, a to bez nut
nosti kompromisu nebo zrady. Malí obchodníci se velmi rychle stávají demokraty. 
Říká se, že cesta k mozku dělníka vede přes jeho žaludek. Budiž! Zato cesta 
k srdci obchodníka vede přes jeho kapsu! Za každý šilink, o který dostane méně, 
zrodí se mu v hlavě nová myšlenka. Bankrot ukazuje obchodníkovi, kdo má 
pravdu ... Tak se podlamuje morální síla našich nepřátel a nám přibývají noví 
spojenci. Také fyzická síla našich nepřátel mizí. O to se postaral car! V Irsku zůstalo 

sotva 1000 anglických vojáků! V Anglii nyní není pravidelná armáda, ale zato je 

tu milice. Ba právě! Ta milice, kde se podle londýnských , Times' tak rozmáhá de
zerce, že už nestačí křičet ,chyťte ho' a že se rozesílají zvláštní oběžníky do všech 
farností, do každé vesničky, kde se zběh někdy zdržoval třeba jen týden, zda ho 
není možno násilím a terorem přivléci zpět. Blahopřeji vládě k takové nové 
branné síle. A tak cesta je otevřena - nadešla vhodná chvíle pro lid. Nevyvozujte 

z toho, že mám na mysli násilí. Ne! Naprosto ne! Máme na mysli velké po kojné

mravn{ hnut{. Ale z toho, že my máme na mysli mravní sílu, nijak neplyne, že také
naši nepřátelé mají stejné úmysly. 

Anglie začala přemýšlet a naslouchat. Dosud naslouchala bubnům z Polska 
a dusotu kopyt z Uher. Dosud naslouchala volání z Milána a výkřikům z Paříže! 
Ale v nastalém tichu začíná teď naslouchat tepotu svého vlastního hrdého srdce 

a volá: ,I já mám před sebou úkol, i já mám nepřítele, kterého musím porazit, 
a místo, které si musím vydobýt!' "218 

Předseda shromáždění upozornil na přítomnost inspektora 
i jiných policejních úředníků a vyslovil naději, že tito vládní za
městnanci ve svýchhlášeních nepřekroutí, co tu bylo řečeno. V sou
vislosti s tímto varováním Ernest Jones řekl: 

,,Co se týče mé osoby, nestarám se o to, co řeknou - ať si povídají, co chtějí. 
Pro mne je agitace totéž, co pro vojáka bitva, jdu vpřed v dešti kulek, a buď 
padnu a zahynu, nebo zůstanu živ a zvítězím, protože já jsem voják demokracie." 

Napsal K. Marx 8. srpna 1854 
Otištlno v „New- York Daily Tribune", 

čís. 4162 z 21. srpna 1854 
Podpis: Kar e l  M arx 

Podle textu novin 
Přeloženo z angličtiny 

K. MARX

*EV A K U AC E MOLDAV S K A

A V AL AŠ S K A. - POL S K O. 

POŽADAVKY ŠPANĚLSKÉHO LIDU

Londýn, v pátek 11. srpna 1854 

Včerejší „Moniteur" přináší zprávu, že 
ruský vyslanec ve Vídni oznámil rakouskému kabinetu, že car Mikuláš 

nařídii úplnou evakuaci Valašska a Moldavska. Přes toto prohlášení vyměnil 
si hrabě Buol 9. srpna nóty s baronem de Bourqueneyem a lordem Westmor
landem · z těchto nót vyplývá, že Rakousko sdílí názor Francie a Anglie, že je 

nutné �žádat si od Ruska záruky, aby se zabránilo novým komplikacím rušícím 
klid v Evropě a zavazuje se až do obnovení všeobecného míru neuzavírat s petro
hradským kabinetem žádnou smlouvu, dokud tyto záruky nedostane." 

Jaké záruky to mají být,je vidět z dnešních „Times". Za prvé 
evakuace podunajských knížectví, za druhé vystřídání ruského pro
tektorátu celoevropským ; za třetí „revize dohody o úžinách a při
jetí opatření, která by omezila převahu Ruska na moři tak, ah.:.
neohrožovala existenci Turecka a svobodu plavby po Óerném mon 
a v ústí Dunaje". 

Zprávu „Moniteuru" vcelku potvrzuje to, co na včerejší'schů-
zi Sněmovny lordů prohlásil lord Clarendon. Víme také z jiných 
pramenů, že ruský hlavní stan byl přenesen do Buzau, čtyři ruské 
pluky překročily Prut a naproti tomu rakouská vláda odvolala 
příkaz, podle něhož měly některé oddíly posílit armád�, rozmí-.
stěné v několika sledech na hranicích Sedmihradska a Haliče. 

Historie válečnictví sotva asi zná podivnější operaci, než je tato 

evakuace podunajských knížectví ruskou a_rmádou. Fakt je, že se 

nedá vysvětlit z žádného strategického hlediska, nýbrž jen z hlediska 
diplomatického.Jak jsme už psali v „Tribune", dohodly si Rakousko 

a Rusko mezi sebou plán, podle něhož měli Rakušané obsadit 
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knížectví, hned jak bude dobytím Silistry uspokojena carova cti
žádost; na možnost ruské porážky se pamatovalo ve zvláštní do
ložce, podle níž mělo dojít k rakouské okupaci, i když Silistra ne
bude dobyta. A tak den před tím, než Rusové přestali obléhat 
Silistru, byla mezi Tureckem a Rakouskem uzavřena smlouva 
opravňující Rakousko ke vstupu do Valašska.214 Smlouva sledovala 
troj_í_ cíl: z� prvé nepustit Turecko do knížectví; za druhé „vy
tvont kordon proti revoluční nákaze podél celé rakouské hranice", 
a konečně zajistit ruské armádě bezpečný ústup. Tuto smlouvu 
jak se dá s jistotou vyvodit z přiznání lorda Clarendona, vnutii 
Portě anglický vyslanec v Cařihradě lord Stratford de Redcliffe · 
zároveň vydal díván nařízení nechat Rusy ustoupit bez pronásle� 
dování. Překotný ústup Rusů od Dunaje nelze tedy vysvětlit jinak 
než tím, že byl dohodnut mezi Ruskem a Rakouskem. Rakušané 
původně stanovili, že jejich vojsko vstoupí do Valašska 3. července. 
Proč se zpozdili? Tím, že vymáhali na Portě jeden ústupek za dru
hým: jednak pokud jde o formu vlády, která má být nastolena ve 
Valašsku; za druhé pokud jde o to, aby nepustili Turky do jejich 
vlastních provincií. Potom Rakušané oznámili, že obsazují-li Va
lašsko, neznamená to, že vypovídají válku. Lord Clarendon praví: 

„Koncem června, když se Rusové chystali evakuovat Valašsko, vyslala 
ra�ouská vláda důstojníka ze štábu generála Hesse, aby informoval spojenecké 
velitele, že rakouská vláda zamýšlí obsadit jménem sultánovým část Valašska 
za tím účelem, aby tam obnovila jeho moc; ale že tam Rakušané nebudou vy
stupovat jako válčící strana, protof.c Rakousko není ve válečném stavu s Ruskem 
a dosud neobdrželo odpověď na požadavky, které mu zaslalo."

Tato hloupá upřímnost Rakouska způsobila rozpaky, a tak 
bylo zapotřebí dalšího odkladu. Pak přišel protest Pruska které 
bylo žárlivé na to, že se rakouská sféra vlivu na Dunaji ro�růstá. 
Obě tyto mocnosti jsou sice nástrojem Ruska, ale to jim nijak ne
brání v tom, aby na sebe navzájem sočily, jak jasně dokazuje „bram
borová válka" z roku 1850215

• Kdyby si byl pan Urquhart důkladně 
pročetl varšavský protokol z téhož roku, nikdy by mu nebyla přišla 
na mysl pošetilá myšlenka udělat najednou z Pruska evropskou 
baštu proti Rusku. 

Když Rusové viděli, že Rakousko propáslo vhodnou chvíli, 
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udělali čelem vzad, přestože už začali ustupovat, a postupovali 
znovu k Dunaji, protože kdyby byla evakuace Valašska skončila 
dřív, než se Rakušané dali na pochod, byli by Rakušané ztratili 
jakoukoli záminku ke vstupu do knížectví. Mezitím se však turecký 
generál v Ruščuku *, abychom použili výrazu listu „ Times", 
,,v domnění", že Rusové na celé čáře ustupují, přepravil do Giur
giu a způsobil jim takovou porážku, že nebylo ani pomyšlení na 
jakýkoli pokus znovu zaujmout postavení podél Dunaje. Po této 
porážce byli Rusové nuceni vážně pomýšlet na ústup; k tomuto 

rozhodnutí je pobízelo i vědomí, že takzvaní spojenci Turecka už 
nebudou moci dál být nečinní a že anglická vláda bude nucena 
s ohledem na armádu a na veřejné mínění něco proti nim podnik
nout. Ústupem z podunajských knížectví vzrostly obranné síly 
Rusů v Besarábii a na Krymu. Tak jsme se z telegrafické zprávy 

dověděli, že ruské pluky z Besarábie a z Chersonu se mají. co nej
rychleji přesunout na Krym a na jejich místo mají nastoupit pluky 
z Moldavska. 

Dalo se předpokládat, že si Turci nedají ujít dobrou příleži
tost. 6. srpna vstoupil jejich předvoj pod velením Iskandera bega 
do Bukurešti a turecký generál přijal deputaci hlavního města 
Valašska právě ve výroční den, kdy roku 1853 do tohoto města 
vstoupili nepřátelé Turecka. 

A tak Rakušané zase propásli příležitost a ztratili záminku ke 
vstupu do Valašska. Okupace v této chvíli by je nutně vehnala 
do srážky s Turky. A tak zatímco rakouské noviny obviňují Turky, 
že jejich postup na Bukurešť je porušením smlouvy, obviňuje zase 
anglický vládní tisk Rakušany a vytýká jim, že svou pomalostí a 
hloupostFzmařili tak důmyslně nastrojený plán. Tak například 
čtvrteční:, Times" píší: 

Svým váháním ztratili Rakušané všechny výhody plynoucí z postavení, 
které ':nohli zaujmout v podunajských knížect;vích. Ůmer paša využil této okol
nosti a kráčí v patách za ustupující armádou. Valašsko je teď z větší části obsa
zeno vojsky sultánovými. Dunaj od Ršavy až po Galac je v jejich rukou, a sotva
asi bude moci nějaká zahraniční mocnost žádat, aby turecký velitel odešel
z provincie, na kterou má právo pána a kterou získal statečností své armády."

* - tj. Ůmer paša. (Pozn. red.) 
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A tak Rakušané mohou obsadit už jen Moldavsko. 
Skoro všechny zprávy z Cařihradu z 30. července mluví v ná

znacích o zamýšlené expedici na Krym. 27. července se vrátila 
eskadra dvaceti lodí, která pod velením admirála Bruata a v do
provodu generálů Browna a Canroberta vyplula 21. července 
z Balčiku na průzkum pobřeží od Anapy k Sevastopolu. Canrobert 
a Brown po návratu okamžitě odjeli do Varny, aby oznámili Saint
Arnaudovi a lordu Raglanovi výsledky svého poslání. Angla-fran
couzská vojska byla rozmístěna mezi Varnou a Kustendžem, aby se 
usnadnilo naloďování. K tomuto nalodění muselo dojít 29. nebo 
30. července. Turecká flotila už vyplula na Černé moře a všechny
anglo-francouzské námořní síly se zřejmě soustředily k 1. srpnu
v oblasti Varny, protože v té době tam směřovalo velké množství
vojenských transportů. O tom, kam mají být tyto síly poslány, píše
,,Gazette du Midi":

„Někteří hovoří o Anapě a sousední pevnosti, kde je dohromady asi 20 000 
vojáků; dobytí těchto pevností by oka1J3.Žitě vytvořilo spojení mezi Abcházií, 
Čerkeskem a Krymem, takže Čerkesové by se pak snadno mohli zúčastnit jaké
hokoli útoku na Krym. Podle jiných má útok směřovat proti Oděse, jejíž posádku 
v této chvíli tvoří asi 40 000 mužů; spojenecká vojska by se tam mohla opevnit 
a přezimovat á mohla by na jedné straně ohrožovat Besarábii a na druhé straně 
Krym. Třetí verze označuje jako cíl útoku Nikolajev, kde jsou arzenály ruské 
armády; toto město leží v trojúhelníku uzavřeném z východu Dněprem a ze 
západu Bugem." 

Dobrudžu Rusové úplně vyklidili a nyní ji obsadilo 36 000 
Turků a Francouzů. Turci jsou v Babadagu a dostali prý rozkaz 
provést útok na Tulceu, Francouzi pak mají zaútočit na Galac. 

16. července prý anglické parníky „Spitfire" a „Vesuvius"
úplně zničily malé městečko opevněné Rusy v Sulinském hrdle, 
už předtím částečně rozstřílené; nebyl prý ušetřen ani jeden dům 
kromě majáku a kostela. 

V Bílém moři se Angličané vylodili v jednom bodě na břehu 
Oněgy a zničili jakousi vesnici. 

Případ lodi „Vladimir" v Černém moři 216 vyvolal prudké 
útoky „Timesů" na admirála Dundase. ,,Herald" na to odpověděl 
takto: 

„Když Charles Napier v Baltském moři dovolil flotile ze Sveaborgu, aby se 
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dostala bez překážek na své kotviště, když umožnil Hango, aby se důkladně opev
nilo a potom je zcela zbytečně bombardoval, když připustil, aby byly odstraněn� bój; což mělo za následek, že se potopilo několik lodí, ,Times' se o tom am 
nez�ily. U admirála Dundase je to ovšem něco docela jiného." 

z dopisů z Paříže z 9. srpna se dovídáme, že francouzská vý
chodní armáda má být rozmnožena o 50 000 vojáků. I kdyby válka 
jinak nepřinesla žádný užitek, bude mít aspoň tu zásluhu, že zbaví 
Francii armády prosincových hrdinů. 

Snad jste si všimli, že ruský car po neúspěších v Turecku začal 
znovu používat titulu „král polský", kterého se po svém vítězství 
v Uhrách vzdal jako zbytečného, protože se všeobecně mělo za to, 
že poruštění Polska je hotová věc. V dopise z Varšavy z 1. srpna, 
uveřejněném ve vídeňské „Presse", čteme: 

„Nadcházející příjezd cara do Varšavy bude prý provázen některými 
ústupky Polákům v národnostní otázce. Bude prý svolána státní rada, o které se 
mluví ještě v organickém statutu Království polského z roku 1832. Budou prý 
znovu otevřena veřejná učiliště, bude zavedeno používání polštiny v oficiálních 
dokumentech, každoroční uveřejňování státních výdajů a příjmů a Poláci do
stanou právo schvalovat přímé daně. Kolují také pověsti, že bude obnovena 
polská armáda, ale pod velením ruských důstojníků. �yly dokonče:1y ���ody 
čtvrté třídy. Ještě nikdy neneslo obyvatelstvo takové bremeno kontribuci. 

Také v „Dtisseldorfer Zeitung" ze 7. srpna čteme: 

Podle zpráv z Varšavy svolal ge�erál Ridiger, místodržitel Království 
polského, maršálky polské šlechty a vyzval je, aby se obrátili na cara s peticí 
o obnovu nezávislého polského království."

Z různých stran se už navrhovalo všelijaké řešení polské otázky, 
ale ještě nikdy nikdo nepřišel na takové řešení, jaké navrhl a nařídil 
ruský generál. 

Z Kodaně se dovídáme, že slabomyslný dánský král v dopro
vodu ministra vnitra pana de Tillische odplul do Karlskrony, kde 
se má setkat se švédským králem. Tillisch patří k nejfanatičtějším 
stoupencům Ruska a všeobecně se soudí, že účelem setkání obou 
králů je obnovit spojenecký svazek s Ruskem, známý jako severská 
ozbrojená neutralita.m Jestliže Dánsko a Švédsko zamýšlejí za
chovávat neutralitu vůči Rusku, nijak z toho neplyne, že ji hodlají 
zachovávat i vůči Anglii a Francii, jak ukazuje tato okolnost: před 
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několika dny prováděl generál Meza, vrchní velitel dánského dělo
střelectva, přehlídku dělostřelectva národní gardy a při té příleži
tosti pronesl nezvykle plamennou řeč, v níž poukázal na to, že se 
možná blíží den, kdy král zavolá dělostřelectvo národní gardy 
spolu s dělostřelectvem armády k společné obraně skandinávské 
vlasti. 

Zítra bude odročen parlament. 

„Letošní zasedání se vyznačuje odkládáním řešení, stejně jako se krymské 

tažení vyznačuje odkládáním vojenských operací." 

Před několika dny otiskl časopis „Charivari"218 karikaturu 
zobrazující španělský lid, jak bojuje proti sobě, a nad jeho hlavami 
se dva kavaleristi, Espartero a O'Donnell, navzájem objímají. 
„Charivari" mylně pokládal za konec revoluce to, co je teprve 

jejím začátkem. Boj mezi O'Donnellem a Esparterem se už roz
poutal, a nejen mezi nimi, ale i mezi vysokými vojenskými vůdci 
a lidem. Vládě příliš nepomohlo, že jmenovala toreadora Puchetu 
vrchním dozorcem na jatkách, že ustanovila výbor pro odměňování 
barikádníků a konečně že jmenovala dva Francouze, Pujola a Del
mase, dějepisci revoluce. O'Donnell si přeje, aby kortesy byly vo
leny na základě zákona z roku 1845, Espartero, aby byly voleny 
podle ústavy z roku 1837,219 a lid - všeobecným hlasováním. Lid 
odinítá složit zbraně, dokud nebude uveřejněn program vlády, 
protože program vyhlášený v Manzanaresu* už neodpovídá jeho 
požadavkům. Lid žádá zrušení konkordátu z roku 1851220, konfis
kaci jmění kontrarevolucionářů, zprávu o stavu financí, zrušení 
všech smluv na stavbu železnic a jiných podvodných smluv na 
veřejné práce a konečně ustavení zvláštního soudu k souzení krá
lovny Kristýny. Její dva pokusy o útěk se nepodařily, protože jí 
v tom ozbrojený lid zabránil. ,,El Tribuno" předkládá účet, podle 

něhož dluží Kristýna státní pokladně: dvacet čtyři milióny, které 
nezákonně pobírala z titulu regentství v letech 1834 až 1840, dva
náct miliónů, které dostala, když se po třech letech nepřítomnosti 
vrátila '!- Francie, a třicet pět miliónů, které jí vyplatila státní po-

* Viz tento svazek, str. 364. (Pozn. red.)
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kladna na Kubě. A to je ještě celkem mírný účet. Vždyť Kristýn�,
když opouštěla v roce 1847 Španělsko, vzala s sebou spousty penez 

a skoro všechny španělské korunovační klenoty· 

Napsa l K. Marx 11. srpna 1854 
Otištěno v „New-York Daily Tribune", 
čís. 4166 z 25. srpna 1854 

Podpis: Kare l Marx 

Podle textu novin 
Přeloženo z angličtiny 
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*V Ý C H O D N I O T Á Z K A.

RE V O L U CE VE š p A N :Ě L S K U.

MADRIDSKÝ TISK

Londýn, v úterý 15. srpna 1854 
„Kolnische Zeitung" přináší zprávu, že 

•. �:po mni ohaletém vyjednávání prohlásila americká vláda že odmítá obno ·tnyneJSI sro ouvu s Dánsk b d r "Iá , VI 
jícím všem americkým 1::::v�b:�:; n:� : nahrazen ustanovením zajišťu-
Spojených států odmítla nabídnout j�:;:�;t ko

Sundem. _z��veň však vláda
tímto postupem Američanů se ob áťl í mpenza�1. nsko, polekané 

hlá ·1 ' r I o na ostatn mocnosti a pruská vlád ' 
pro s1 a, že je ochotna poslat na ochranu Sund u 20 000 v�jáků." a pry
p 

Protože cla vybíraná v Sundu nikoho netíží tak jako právě
d

usko: tento krok by skvěle odpovídal duchu pruské politiky sta tne: se non ě vero, ě ben trovato*. 
. 

, Frankfurtský_ sněm konečně uveřejnil po dlouhých rozpraváchnove 
v 
zákony _o tISku a shromažďování. Zákon o shromažďov, 

P�0ste zakazuje veškeré politické schůze či shromáždění ·a t· k 

an
�zakon uklád ' h , 

k 
1s ovy

, , a o :omne auce, vyžaduje pro všechny ublikacepovoleni v�ady a tISkové přestupky vyjímá z pravomoci p!.ot . Pr�ska vlá�a o�l?žila ad acta už dlouho se vlekoucí zál;ži tost spiknuti revoluc10naru v Berlíně 221 na základv t h v á , 
k 

, t 11' . 
e o o, ze st tm pro-ura or pro 1 as1l hlavního svědka obžalob H dezřeléh " T H 

y pana entze za po-
b lo v tolí 

:�to entze je táž osoba, na základě jejíchž výp;�ědí
! .ns :

� 
procesu z roku 1852 odsouzeno několik m 'chpráte� do :ezem 22, Ale nejsme už v roce 1852 a pruská vláda zř/ nechtela riskovat, aby všichni její policejní agenti byli znovu po�:�

• . kd v - I yz to není pravda, je to pěkně vymyšleno. (Pozn. red.)
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veni na pranýř a aby ožila vzpomínka na Kolín, a ještě k tomu 
v hlavním městě a v době, kdy už teror kontrarevoluce nenahání 
lidu strach. 

1. srpna poslala srbská vláda kurýra do Brestovacu, kde je 
kníže Alexandr na léčení, s návrhem odpovědi na nařízení Vysoké 
Porty. Kníže odpověď podepsal a dokument pak byl okamžitě
odeslán do Cařihradu. Tvrdí se v něm, že Srbsko nemůže odzbrojit, 
neboť by se tím vystavovalo mnoha nebezpečím, ale zároveň se 
v něm praví, že na přání Rakouska a z příkazu Porty byl zastaven
vojenský výcvik. Izzet paša, guvernér v Bělehradě, byl na vlastní
žádost odvolán. Kdo bude jeho nástupcem, není ještě známo. 

Bukurešť prý obsadilo deset tisíc Turků; ale zároveň čteme
v dnešním „Moniteuru", že Rakousko čeká jen na odpověď Ůmera 

paši na poslední přípis plukovníka Kalika, aby dalo příkaz ke 
vstupu jednoho rakouského sboru do podunajských knížectví. Když 
hrabě Buol dostal od knížete Gorčakova zprávu, že Rusové odchá
zejí z knížectví, odpověděl, že „rakouské vojsko obsadí podunajská 
knížectví, ale že v tom není třeba spatřovat nic nepřátelského vůči 
Rusku". 

Při zahájení parlamentních prázdnin roku 1854 se východní 
otázka znovu vrací do onoho stadia, v němž byla v době parla
mentních prázdnin roku 1853. Vídeňská konference má znovu začít 
pracovat, aby ochromovala aktivní operace, mátla veřejné mínění 
a poskytla siru Jamesu Grahamovi novou příležitost prohlásit při 
znovuzahájení práce parlamentu, že ušlechtilá mysl nerada pode
zírá. Stojí za povšimnutí, že iniciátorem diplomatického lavírování 
nen.í tentokrát Rakousko, ale sama Anglie, jak vysvítá ze zprávy 

vídeňského dopisovatele listu „Times": 
„Anglický a francouzský vyslanec sdělili hraběti Buolovi, že dostali od

svých vlád instrukce, aby navrhli svolat vídeňskou konferenci. Buol prý odpověděl,
že císařský dvůr by to uvítal." 

Základem pro nové vyjednávání na konferenci je jakási nová 
varianta vídeňské nóty223, totiž odpověď pana Drouyna de Lhuys na
poslední sdělení pana Nesselroda; hlavní body tohoto sdělení se 
velmi málo liší od toho, co jsem předpokládal na základě podmínek 
uveř�jněných v „Times", jejichž rozbor jsem podal ve svém posled-
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ním článku. Není tam ani zmínky o reparacích Turkům, ale anispojencům. Protektorát nad Moldavskem, Valašskem a Srbskem,uzurpovaný Ruskem, má být přeměněn v evropskou uzurpaci;totéž se má stát s „protektorátem" nad křesťany v Turecku ; plodytureckých vítězství se mají smrsknout jen na to, že Rakousku bude povolena svobodná plavba po Dunaji a že smlouva z roku 1841224 

má být pozměněna, ale ne ve prospěch Porty, nýbrž ve prospěch 
mocností. Čtvrteční projev lorda Clarendona, jehož hlavní body jsem
již uvedl, obsahoval velmi důležité přiznání týkající se politiky, kterou provádí anglická vláda ve východní otázce. Clarendon
otevřeně prohlásil: 

„Chtěl bych vám připomenout, že válka byla vyhlášena 29. března, tedy 
před více než čtyřmi měsíci, a všichni tehdy soudili - když říkám všichni, ne
myslím vládu Jejího Veličenstva, ale mám na mysli nejschopnější a nejzkušenější
vojenské kapacity Anglie a Francie - že Rusko v té době pomýšlelo na výbojnou 
válku. Nikdo nevěřil, že s tak ohromnou silou, jakou Rusko soustředilo severně 
od Dunaje, po všem úsilí, které vynaložilo, a s tak ohromnými zásobami, jaké 
nahromadilo, nemá v úmyslu pochodovat na jih, naopak všichni měli za to, že 
má takové úmysly. Ačkoli jsme nepochybovali o proslulé chrabrosti Turků, ne
mohli jsme uvěřit, že by byli mohli čelit disciplinovaným a početně silnějším
ruským vojskům, vedeným nejzkušenějšími generály, zatímco jediný turecký 
generál, kterého jsme vůbec znali podle jména, byl Orner paša, který tehdy ještě 
neměl příležitost, jíž od té doby tak skvěle využil k tomu, aby si získal trvalou
slávu a popularitu. Francouzská vláda i my jsme o tom byli přesvědčeni natolik,
že do Cařihradu byl poslán sir J. Burgoyne a jeden zkušený francouzský důstoj
ník ženijního vojska, aby prozkoumali prostředky k obraně tohoto města a Dar
danelské úžiny; jejich poslání se přikládal tak velký význam, a celý plán kam
paně byl pokládán za tak spjatý s výsledkem této mise, že lord Raglan a maršál 
Saint-Arnaud odložili odjezd, aby si mohli osobně promluvit s důstojníky pově
řenými tímto úkolem. Spojenecké armády tehdy připluly do Gallipoli, kde byla 

vybudována velká opevnění. Připluly do Cařihradu, neboť stále vládlo domnění,
že je nutné chránit Dardanely." 

A tak tedy celý plán spojeneckých mocností byl takový, že Rusko vtrhne do tureckých provincií v Evropě a obsadí je, a spojenecké síly obsadí hlavní město osmanské říše a Dardanely. Odtud všechny ty odklady a nesprávně vykládané pohyby anglo-francouzských vojsk. Chrabrost tureckých vojsk, která zmařila tento mazaný rusko-anglo-francouzský plán, byla ovšem „neočekávaná". 
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. v , o v. uknutím nynější španělské revoluce 

Několik mes1cu p1ed vyp 
h á ., svůJ' vliv aby vyvo-v 1· v že Rusové roze r vaJ1 ' 

J·sem psal ve vasem 1ste, 1 v K tomu nepotřebovalo . p J. ském po oostrove. , 1 lali nepokoje na yrene T' " zastánce a přítel kra e v, , enty Byly tu " imes ' IV ty Rusko pnme ag �- " akouska* Mikuláše a Jiřího ., a , Bomby, ,,mladé nadeJevv R d do nebe volající nemorálnosti 
se náhle začaly rozhorcovat nad B li tu kromě toho diplo-b 1 v ělského vora. Y . 1 královny lsa e ! a sJ:>an, , které mohl rusofilský mimstr Pa -
matičtí zástupci anghcke vl��Y' 

k burského království na Pyremerston snadno balamutit v: moku' ol ve to byl britský vyslanec, 1 v 22s Nym se u aza o, z kév nejském po oostrove. , 1, i a přemluvil ban re 

ktery' ukrýval O'Donnella ve sve� pabac o ·v·1 O'Donnellovi a V'V'h . . tra financi a y puJCl . Collada, nyneJSl o m1ms v b r 
'k zahájení svého pronuncia-

Dulcemu peníze, které p�trRe ovka i 
k tečně mělo prsty ve španěl-N vv, l' vkdo ze US O S U v mienta. even- 1 ne ' 

v • vl co se dělo na ostrove , v• h ' d bych mu pnpomne ' . k ských zalez1tostec ' ra , . tv děno značně silné VOJS o,
Leónu. Roku 1820 bylo v .?ad1zu s�us,:� kolonií. Armáda tábořící
které mělo být posláno do J1hoa;ne�-;ck:o ústavu z roku 18 12 a jejího
na ostrově se zcela nečekan_ě vy_s ov1 a �- , h místech. Od Chateau-
příkladu pak následovalo i voJsko na Jmyc k' m kongresu, nyník'ho vyslance na verons e d' .brianda, francouzs e Š anělsko, aby vypravilo expe 1c1 

víme,226 že Rusko povzbuz�:7alo pk 1 aby podnikla výpravu do 

·v , A "k a Francu ponou a o, . , , .**do J1zm men y, , v 1 i residenta SpoJenych statu 
Španělska. Na druhe s�r�ne z

at;�:::Velredici proti Jižní Ame;ice.221
víme, že Rusko mu shb:��

v
z h k mbinačních schopnosti k od-,v t

v bí pnlis mno o o ' . vtv Není tud1z zapo re v L , Ale uvedu vam Jes e t , , na ostrove eonu. 
halení původce povs am 

k epoko1e na španělském polo-v 'kl d v v , péče Rus a o n J š vl k " jeden pn a nezne . . ' h d
v"' , h novodobého pane s a 

V ' h Polit1ckyc eJmac do d ostrově. e svyc " 1· . t d' že Rusko nemělo uvo 1840) v r de Mar iam vr i, 'd' (Barcelona seno , ' tavu a na důkaz toho uva 1 

stavět se proti španělskému hnuti za us ' 
toto : . • • ·Jské vo"áky jak přísahají na ústavu

Na Něvě bylo možno v1det spane 

; éh� cara. Při své neobyčejné " •.. , ., pory z rukou samo n , h(z roku 1812) a pnJ1maJ1 pra š ělsky' ch zajatců internovanyc 

• ť Rusku vytvořil Napoleon ze pan 

výprave pro 1 

* - tj. Františka Josefa. (Pozn. red.)

** - tj. Monroa. (Pozn. red.) 
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ve Francii zvláštní legii, která po porážce francouzských vojsk přešla k Rusům. 
Alexandr přijal Španěly neobyčejně blahosklonně a ubytoval je v Petěrhofu, 
kam je často chodila navštěvovat carevna.Jednoho dne jim Alexandr nařídil, aby 
se shromáždili na zamrzlé Něvě, a přiměl je, aby přísahali věrnost španělské 
ústavě, a pi"itom jim daroval prapory vlastnoručně vyšité carevnou. Tento sbor, 
od těch dob nazývaný sbor imperátora Alexandra, byl naloděn v Kronštadtu 
a převezen do Cádizu. Svou věrnost přísaze složené na Něvě dokázal tento sbor 
roku 1821 v Ocafie, kde provedl povstání za obnovu ústavy."228 

A tak Rusko prostřednictvím Anglie kuje pikle na Pyrenejském 
poloostrově a přitom očerňuje Anglii před Francií. Tak v „Neue 
Preussische Zeitung" čteme, že Anglie připravila španělskou revo
luci za zády Francie. 

Jaký zájem má Rusko na tom, aby rozdmýchávalo nepokoje 
ve Španělsku? Jeho cílem je způsobit rozkol na Západě, vyvolat 
neshody mezi Francií a Anglií a nakonec zatáhnout Francii do 
intervence. Rusofilský tisk v Anglii už píše, že barikády v Madridu 
stavěli pařížští červnoví bojovníci. Něco podobného se říkalo 
Karlu X. na veronském kongresu: 

,,Precedens, který vytvořila španělská armáda, následovalo Portugalsko, 
pak se rozšířil do Neapole a Piemontu a všude dal nebezpečný příklad toho, jak 
se armády vměšují do reformních opatření a silou zbraní diktují své zemi zákony. 
Ihned po povstání v Piemontu došlo k nepokojům ve Francii - v Lyonu a jiných 
městech - které měly stejný cíl. Bertonova spiknutí v La Rochelle se zúčastnilo 
25 vojáků 45. pluku. Revoluční Španělsko znovu zavleklo do Francie ohavné 
prvky sváru a demokratické kliky obou zemí se spojily proti monarchickému 
systému." 

Naprosto nemíníme tvrdit, že španělská revoluce je dílo Angli
čanů a Rusů. To rozhodně ne. Rusko jen podporuje odbojné ele
menty ve chvílích, kdy ví, že dochází k revoluční krizi. Skutečné 
lidové hnutí, které potom následuje, se vždy ukáže stejně nepřátel
ské jak vůči intrikám Ruska, tak vůči despotickým činům své vlády. 
Tak tomu bylo ve Valašsku roku 1848 a tak tomu je ve Španělsku 
roku 1854. 

Celou proradnost Anglie dobře ilustruje postup jejího vyslance 
v Madridu lorda Howdena. Když se vracel z Anglie na své místo, 
sezval před odjezdem majitele španělských cenných papírů a vyzval 
je, aby žádali na vládě vyplacení svých pohledávek a aby prohlásili, 
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že v opačném případě odmítnou španělským o?chodn�ků� veš�?:Ý
úvěr. Tak připravoval nové vládě nepříjemnosti. J akm1le vsak priJ�l
do Madridu, přispěl na sbírku ve prospěch _obětí padlých na bari
kádách, což vyvolalo nadšení španělského hdu. 

, , ,Times" obviňují pana Soulého, že to on rozdmychal povstam
v M;dridu v zájmu nynější americké vlády. Ať už je tomu j�kko�!· 
nebyl to pan Soulé, který psal články proti Isabele I�. v „ T1mes. ,a kromě toho strana, usilující o anexi Kuby, revoluci napro.sto mc
nezískala. V tomto ohledu je charakteristické, že generálkap1tánem
ostrova Kuby byl jmenován generál de la Concha, jeden ze sekun
dantů vévody z Alby při jeho souboji se synem, pana v�oulého. �yl� 
by chyba domnívat se, že španělští liberálove tak c1 on�k sd1leJ� 
názory anglického liberála pana Cobdena a že by byh ochotm 
vzdát se kolonií.229 Jedním z hlavních cílů ústavy z roku 1812 bylo 

udržet panství nad koloniemi, a proto byl do nového zákoníku 
vtělen jednotný systém zastoupení.230 Roku 1811 Španěl� dokonce 
vystrojili velký ozbrojený útvar skládající se z několika pluků 
z Galicie - jediné španělské provincie, �t?rá teh�Y_ ne�Y_l� obsa�e1:: 
Francouzi - aby svou jihoamerickou poli tiku spoJ1h s nas1h

1:1
. T e�,e� 

hlavní zásadou této ústavy bylo udržet všechny kolome patric1 
Španělsku, a dnešní revolucionáři zastávají t�též }t_a�ovis��-. • Ještě v žádné revoluci neskýtalo chová

°:
1 vere��yc� c1m�elu

tak skandální podívanou jako v této revoluci, zahaJene v záJmu
mravnosti". Koalice starých stran tvořících nynější španělskou 

�ládu (stoupenci Esparterovi a stoupenci Narváezovi) soustř�dil:
hlavní pozornost na dělení kořisti - hodnos�, míst, platů, :1�ulu
a řádů. Dulce a Echagtie už přijeli do Madridu a Serrano zadal
povolení, aby směl přijet a zajistit si podíl na lou�;�i. :'1�zi mode: 
rady a progresisty vznikl velký spor: prvním se vyc1ta, ze Jme�o_vah 
všechny generály, druhým se vytýká, že nastolili všechny poht��ké 
pohlaváry. Pro uchlácholení „lůzy" byl tore�dor P�chet,a pvovy-s�n 
z ředitele jatek na ředitele policie. Dokonce 1 velmi 1:m1rneny list
" 

Clamor Público" neskrývá své zklamání. 
„Chování generálů a politických vůdců by bylo �ůstoj�ějš�, ��yby ?m 

nešlo tolik O postup a kdyby dávali ušlechtilý příklad nez1štnost1 a ríd1h se zasa
dami mravnosti, které si revoluce vytyčila." 
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Nestydatost při rozdělování kořisti vidíme i v přidělování vysla
neckých míst. Nemluvím ani o vyslání seňora Olozagy do Paříže,
ačkoli tam byl už jako vyslanec Esparterův v roce 1843 a kul pikle
s Ludvíkem Filipem, Kristýnou a Narváezem; nemluvím o jmeno
vání Alejandra Mona do Vídně, ačkoli Mon byl ministrem financí
v Narváezově vládě roku 1844; ani o jmenování Ríose y Rosas do
Lisabonu a Pastora Díaze do Turína, dvou členů strany moderadů
s velmi průměrnými kvalitami. Stačí uvést jako příklad Gonzálese 

Brava - toto ztělesnění veškeré španělské úplatnosti - který byl 
jmenován vyslancem v Cařihradu. Roku 1840 vydával Bravo časo
pis „El Guirigay" (,,Šplechty"), jakýsi madridský „Punch"231

,v němž zuřivě napadal Kristýnu. Za tři roky nato ho honba za úřa
dem proměnila ve velmi horlivého přívržence moderadů. Narváez, 
který potřeboval poddajný nástroj, použil Brava jako ministerského
předsedy Španělska, a když ho přestal potřebovat, tak ho vykopl.
V době, kdy byl premiérem, Bravo jmenoval svým ministrem financí
jistého Carrasca, který bez okolků vyloupil španělskou státní po
kladnu. Náměstkem ministra financí udělal svého otce, člověka,
který byl předtím pro zpronevěru vyhozen z podřízeného místa na
ministerstvu financí; svého švagra, denního návštěvníka divadla 

Principe, udělal královniným komorníkem. Když mu vytýkali od
padlictví a prodejnost, odpověděl: ,,Copak není směšné zůstávat 

pořád tím, čím člověk je ?" A tento člověk byl vybrán za vyslance 

,,revoluce mravnosti".
Musí-li člověk stále číst o tomto hanebném počínání oficiálních

kruhů, které špiní španělské hnutí, pookřeje poněkud, když slyší,
že lid nakonec tyto povedené pány donutil, aby odevzdali Kristýnu
soudu kortesů a aby dali souhlas k svolání ústavodárného národ
ního shromáždění bez senátu, čili ani podle volebního zákona 

z roku 1837, ani z roku 1845. Vláda se ještě neodvážila vydat vo
lební zákon vlastní výroby, kdežto lid se jednomyslně vyslovil pro 

všeobecné hlasování. V madridských volbách do národní gardy
byli zvoleni jedině exaltados.

V provinciích vládne naprostá anarchie; všude byly ustaveny
a působí junty a každá z nich vydává dekrety řídící se čistě místními
zájmy; jedna ruší tabákový monopol, druhá cla ze soli. Pašeráci
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, v• a s velkým úspěchem, protože jsou 
rozvinuli rozsahlou cmnost , , kl d v Barceloně se

. . , 'l š vlsku ktera nem v roz a u. . , Jedma s1 a ve pane 
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*REVOLUCE VE Š PAN Ě L S K U.

BOMARSUND 

Londýn, v pátek 18. srpna 1854

Z úvodníků v „Assemblée nationale", ,,Times" a „Journal des
Débats" je zřejmé, že ani čistě ruská, ani rusko-koburská ani
konstituční strana nejsou spokojeny s průběhem španělské rev;luce.
Zdálo by se, že z toho pro Španělsko vyplývají nějaké dobré vy
hlídky, ačkoli na první pohled je tomu právě naopak.

8. srpna navštívila delegace Svazového klubu232 Espartera,
aby mu odevzdala adresu, v níž se žádalo všeobecné hlasování.
Esparterovi docházela záplava petic s tímto obsahem. V minister
ské radě došlo k dlouhým a živým sporům o této otázce. Ale stou
penci všeobecného hlasování, stejně jako stoupenci volebního zá
kona z roku 1845, byli poraženi. Madridská „Gaceta" uveřejňuje
dekret o svolání kortesů na 8. listopadu; dekret je uveden zvláštním
expvozé ad

:,
es?vaným královně. Volby se budou konat podle nepa

trne pozmeneného zákona z roku 1837. Kortesy mají být jediným
ústavodárným shromážděním, neboť zakonodárné funkce senátu
se ruší. Ze zákona z �oku 1845 zůstávají v platnosti dva paragrafy,
a to ty, které se týkaJÍ způsobu zřizování volebních mesas (orgánů
které provádějí volby a vyhlašují jejich výsledky) a počtu poslanců;
na každých 35 000 obyvatel se volí jeden poslanec. Shromáždění bude
tedy mít 420 až 430 členů. Podle oběžníku ministra vnitra Santa
�ruz� musí �ýt registrace voličů dokončena k 6. září. Potom pro
vmč� zastupitelstva seznamy zkontrolují a 12. září budou seznamy
uzavreny. Volby se budou konat 3. řijna v centrech volebních
obvodů. Sčítání hlasů začne 16. října v hlavních městech všech
provincií. V případě, že výsledky voleb budou sporné a že bude
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třeba volby opakovat, musí být skončeny do 30. října. V úvodním
výkladu k dekretu se výslovně praví, že

„kortesy, podobně jako jejich předchůdci z roku 1837, zachrání monarchii 
i roku 1854; budou novým poutem mezi trůnem a národem; o tom nelze pochy
bovat ani diskutovat!" 

Jinými slovy, vláda zakazuje diskuse o otázce dynastie; ,,Ti
mes" z toho naopak vyvozují, že teď půjde o takovou otázku: zda
nynější dynastie, nebo vůbec žádná; a tato eventualita „Times" -
což jistě není ani třeba připomínat - nesmírně rozhořčuje a na
prosto se jim nehodí do rozpočtu.

Volební zákon z roku 1837 přiznává volební právo jen těm, kdo
jsou držiteli nemovitostí nebo platí mayores cuotas (poplatek z lodí
vybíraný státem) a dosáhli věku dvaceti pěti let. Kromě toho mají
volební právo členové Španělské akademie dějin a krásných umění,
doktoři, licenciáti teologických, právnických a lékařských fakult,
členové církevních kapitul, správci far s podřízeným duchoven
stvem, soudci a advokáti s nejméně dvěma lety praxe, armádní
důstojníci s určitou služební dobou, ať už v činné službě nebo ve
výslužbě, lékaři, chirurgové, lékárníci s dvěma roky praxe, archi
tekti, malíři a sochaři, poctění čl'enstvím některé akademie, profe
soři a učitelé všech výchovných institucí financovaných státem.
Tento zákon zbavuje volebního práva ty, kteří neplatí státní a
místní daně, osoby, které ohlásily úpadek, které byly zbaveny voleb
ního práva soudem pro mravní nebo občanskou nezpůsobilost,
a konečně všechny osoby soudně trestané.

A tak dekret sice nevyhlašuje všeobecné volební právo a vy
jímá otázku dynastie z pravomoci kortesů, ale přesto není jisté,
zda i nynější shromáždění bude vyhovovat. Roku 1812 se španělské
kortesy nedotýkaly otázek koruny hlavně proto, že byla zastoupena
jen nominálně, neboť král žil už několik let za hranicemi Španělska.
Roku 1837 se jí nedotýkaly proto, že se musely nejprve vyrovnat
s absolutní monarchií, než mohly pomýšlet na to, jak se vyrovnat
s konstituční monarchií. Pokud jde o celkovou situaci v zemi, mají
,,Times" vskutku proč litovat, že ve Španělsku neexistuje francouz
ská centralizace, takže ani vítězství nad revolucí v hlavním městě
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ještě nic neznamená pro provincie, dokud tam trvá onen stav 
,,anarchie", bez něhož žádná revoluce nemůže mít úspěch. 

Ve španělských revolucích jsou ovšem určité momenty vlastní 
jenom jim. Tak například spojování loupežení s povstaleckými 
akcemi - kombinace, která vznikla za gerilových válek proti fran
couzským invazím a ve které potom pokračovali „roajalisté" roku 
1823 a karlisté po roce 1835. Proto nijak nepřekvapí zpráva, že 
v Tortose v dolní Katalánii došlo k velkým zmatkům. Junta po
pular* tohoto města praví ve svém provolání z 31. července: 

,,Banda ničemných vrahů se pod záminkou zrušení nepřímých daní zmoc
nila města a pošlapala všechny zákony společnosti. Na každém krokuje provázely 
loupení, vraždy a žhářství." 

Junta však brzy obnovila pořádek, občané se ozbrojili a přišli 
na pomoc slabé posádce města. Nyní zasedá vojenská komise, po
věřená stíháním a potrestáním původců událostí z 30. července. 
Reakčním novinám poskytla tato událost samozřejmě záminku 
k ctnostnému rozhořčení.Jak málo jsou oprávněny k něčemu tako
vému, je vidět z poznámky v „Messager de Bayonne", že karlisté 
zvedli prapor v provinciích Katalánii, Aragonii a Valencii a v při
lehlých horách, na týchž místech, kde měli svá hlavní hnízda za 
starých karlistických válek. Právě u karlistů se poprvé vyskytl ladro 
facciosó, tato kombinace loupežníka a údajného stoupence strany 
potlačované státem. Už od dob Viriathových měl v sobě španělský 
gerilero vždycky něco z lupiče; ale aby si docela obyčejný lupič 
přivlastnil název gerilero, to je vynález karlistů. Účastníci tortoských 
událostí jistě patří k této kategorii. 

V Léridě, Zaragoze a Barceloně je situace vážná. Obě první 
města odmítla postupovat společně s Barcelonou, protože tam má 
vrch vojsko. Ale ani tam zřejmě není Concha schopen uklidnit 
bouři a má ho vystřídat generál Dulce, jehož nedávno získaná 
popularita spíše zaručuje, že se mu podaří překonat potíže. 

V Madridu obnovily svou činnost tajné spolky. Řídí je demo
kratická strana stejně jako roku 1823.233 První požadavek, který 

* - lidová junta. (Pozn. red.)
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předložil lid z jejich podnětu, je, aby všichni bývalí ministři od 
roku 1843 složili účty ze své činnosti. 

Vláda vykupuje zpátky zbraně, které zabral lid ve dnech bojů 
na barikádách. Takto získala 2500 ručnic, které byly dosud v rukou 
povstalců. ,,Ayacucho" don Manuel Sagasti, bývalý madridský 
guvernér (jefe politico) z roku 1843, byl znovu povolán do tohoto 
úřadu. Vydal dvě provolání - k obyvatelstvu a k národní milici -
ve kterých vyhlašuje svůj úmysl energicky čelit všem nepořádkům. 
Odstraňování Sartoriových stvůr z různých úřadů rychle pokra
čuje. To je zřejmě jediriá věc, která postupuje ve Španělsku rychle. 
V této věci jsou všechny strany stejně horlivé. 

Salamanca nebyl uvězněn, jak se předtím tvrdilo. Byl zatčen 
v Aranjuezu, ale brzy byl propuštěn a nyní je v Malaze. 

Důkazem, že lid svým nátlakem kontroluje vládu, je to, že 
ministři války, vnitra a veřejných prací provedli rozsáhlé perso
nální změny a zjednodušení ve svých správních odvětvích- skuteč
nost v dějinách Španělska neslýchaná. 

Unionistická čili kobursko-braganzská strana234 je velmi slabá. 
Proč by jinak dělala takový povyk kolem jediné adresy zaslané 
z Portugalska madridské národní gardě? Když si celé věci všim
neme blíže, vidíme, že adresa (pocházející od lisabonského listu 
„Journal de Progres") se nijak nedotýká otázky dynastie a je 
prostě bratrským pozdravem, jaké dobře známe z hnutí roku 1848. 

Hlavní příčinou španělské revoluce byla finanční situace, 
především Sartoriův dekret nařizující zaplatit daně šest měsíců 
dopředu. Když vypukla revoluce, byly všechny státní pokladny 
prázdné, nemluvě o tom, že ani v jednom odvětví veřejné správy 

nebyly vyplaceny platy; kromě toho se částky stanovené na určité 
účely už po celou řadu měsíců na tyto účely nevydávaly. Tak na
příklad mýtného se vůbec nepoužívalo na udržování silnic. Stejně 
tomu bylo s penězi vyhrazenými na veřejné práce. Při revizi financí 
na veřejné práce se místo účtů za vykonané práce našly kvitance 
oblíbenců královského dvora. Je známo, že finanční operace byly 
v Madridu vždycky nejvýnosnějším podnikem. Španělský rozpočet 
na rok 1853 vypadal takto: 
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Civilní lista a apanáže ................. . 
Zákonodárství ........................ . 
Úroky ze státního dluhu ............... . 
Předseda vlády ..............•.....•... 
Ministerstvo'zahraničních věcí .......... . 
Spravedlnost •.........•.•.....•....... 
Armáda ............•................. 
Námořnictvo ...•.•....••......•....... 
Vnitro ............................... . 
Policie .•....•..........•...........•.. 
Ministerstvo financí ...................• 
Penze •.•............................. 
Církev ............................... . 

4 7 350 000 reálů 
1 331 685 

" 

213 271 423 
" 

1 687 860 
" 

3 919 083 " 

39 001 233 
" 

278 646 284 
" 

85 165 000 
" 

43 957 940 
" 

72 000 000 
" 

142 279 000 
" 

143 400 586 
" 

119 050 508 
" 

Mimořádné výdaje ...... _. 
_ 
.. _ ._._

.
_
. 

_ 
.. 

_
.
_
.

_
. 

_
. 

_
. ·

------,---
Celkem ....... . 

18 387 788 " 

1 209 448 390 reálů 

Nehledě na tento rozpočet, má Španělsko ze všech evropských 
zemí nejnižší daně a otázka hospodářství není nikde tak jednoduchá 
jako tady. Protože si tu obce a města tradičně samy spravují své 
záležitosti, bylo by tu omezení a zjednodušení byrokratického apa
rátu celkem snadné, stejně jako reforma cel i řádné využívání bienes 
nacionales*, který ještě nebyl uloupen. Sociální otázka v moderním 
slova smyslu ve Španělsku, v zemi, která má ještě tak málo rozvinuté 
zdroje a poměrně řídké osídlení - pouze 15 miliónů obyvatel -
celkem neexistuje. 

Z anglického tisku se dovídáme o prvních hrdinských činech 
britské armády u Bomarsundu. Chudáci tyto noviny neměly dosud 
nikdy příležitost psát o něčem skutečně vynikajícím, a tak jsou celé 
bez sebe nad úspěchem, který získalo 10 000 Francouzů nad 2000 
Rusů. Přejdu tuto slávu a raději se -budu zabývat následky, jež 
bude mít dobytí tohoto ostrova, který je předměstím Stockholmu, 
nikoli Petrohradu. Francouzský list „Siecle" oznámil, a mnoho 
novin přetisklo jeho zprávu, že Švédsko se ihned připojí k aktivním 
opatřením západních mocností proti Rusku. Nakolik je tato zpráva 
pravděpodobná, lze soudit z toho, že Švédsko uzavřelo smlouvu 
o ozbrojené neutralitě právě v době, kdy mohlo s úspěchem ope
rovat ve finských bažinách a lesích. Změní svou politiku nyní, kdy

* - národního majetku. (Pozn. red.)
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čas pro vojenské operace minul? Anglie a Francie odepřely poskyt
nout králi Oskarovi peněžní a územní záruky, které žádal za to, že 
se k nim připojí. A navíc, jak by se dalo vysvětlit, že švédská vláda 
vydala rozkaz k odzbrojení celé eskadry, kdyby se Švédsko skutečně 
chystalo do války? Toto odzbrojení se týká řadových lodí „Karel 
XII." a „Princ Oskar", fregaty „Désirée" a korvet „Gefle" a 
,,Thor". 

Dobytí Bomarsundu teď, kdy se vody v této zeměpisné šířce 
brzy pokryjí ledem, nemůže mít žádný význam. V Hamburku pře
vládá mínění, že po něm asi bude následovat dobytí Rigy. Tento 
názor se opírá o dopis kapitána Heathcota, velitele „Archem", 
anglickému konzulovi v Memelu panu Hertoletovi, v němž se píše, 
že všechny cizí lodi budou muset opustit rižský přístav do 10. srpna. 

Prusko prý velmi povzbuzuje pašování vojenského kontra
bandu na svých hranicích s Ruskem a současně připravuje roztržku 
se západními mocnostmi. Velitelé přístavů Královce, Gdaňska, 
Kolbergu a Swinemlinde dostali rozkaz vyzbrojit své pevnosti. 

Nejvlivnější norské a švédské listy prohlašují: 
,,Bylo by úplné šílenství připojit se ke spojencům a přinášet ohromné oběti, 

není-li předem pevně dohodnuto a jasné, že Rusko bude rozbito a Polsko obno
veno. V opačném případě by bylo dokonce i postoupení Finska Švédsku pouhým 
trikem a pastí." 

Je třeba připomenout, že všechny tyto severské vlády jsou se 
svým lidem na kordy. Například v Kodani je taková situace, že se 
obyvatelé Šlesviku a Holštýna usnesli nezúčastnit se voleb do 
říšské rady a kodaňští voliči zároveň zaslali dr. Madvigovi, poslanci 
landsthingu, přípis, v němž ho vyzývají, aby nepřijal mandát do 
říšské rady, protože králův dekret je porušením dánské ústavy 
a práv dánského lidu. 

Napsal K. Marx 18. srpna 1854 
Ot ištěno v „New-York Daily Tribune", 
čfs. 4174 ze 4. září 1854 
Podpis: Kare l M arx 

Podle textu novin 
Přeloženo z angličtiny 
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DOBYT1BOMARSUNDU235 

(P rvní  č lánek) 

Spojenecké armády konečně přistoupily k činu. Dobyly Bo
marsund. 3. a 4. srpna se francouzské vojsko a britská námořní 
pěchota vylodily na Alandských ostrovech; 10. srpna byla pevnost 
obklíčena; ve třech následujících dnech byly zřízeny baterie a vy
baveny děly; 14. srpna byla zahájena palba; 15. srpna byly dobyty 
ztečí obě kulaté věže, jedna Francouzi, druhá Angličany; a 16. 
srpna po krátkém boji, v němž měli spojenci jen nepatrné ztráty, 
kapitulovala velká pevnůstka s kasematami. Tento rychlý spád 
událostí svědčí nesporně o určité odvážnosti. Podle všech zpráv, 
které jsme měli k dispozici, se dalo čekat, že k dobytí pevnosti bude 
zapotřebí pravidelného obléhání, zřízení aspoň jedné paralely a asi 
14 dní zákopnických prací. Dokonce i londýnské „Times", které 
už dlouho psaly tak, jako by stačilo, aby spojenecká pěchota za
útočila bodáky na kamenné zdi, a ty se rozpadnou v prach, musely 
připustit, že nakonec bude přece jen nezbytné obléhání a že tato 
svízelná operace potrvá patrně 14 dní. 

Jestliže tedy útok skončil úspěšně asi za týden po obklíčení 
pevnosti a šestého dne po zahájení zákopnických prací, vyplývá 
z toho samo sebou, že obléhatelé narazili na mnohem menší potíže, 
než očekávali. Co jim vlastně usnadnilo útok, můžeme se ovšem jen 
dohadovat, dokud nedojdou podrobné zprávy o obléhání, ale je 
mnoho okolností, které mohly působit v jejich prospěch. Značnou 
část posádky tvořili Finové, zčásti dokonce Alanďané. Ti určitě 
nebyli příliš prodchnuti ruským patriotismem, a dá-li se věřit 
zprávám zběhů, byli dokonce rozhodnuti, jestliže to jen trochu 
půjde, vůbec nebojovat. Obyvatelé ostrovů, jakmile viděli, že se 
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pojenci vážně chystají napadnout Bomarsund, přijali pravděpo
dobně spojence jako osvoboditele z ruského jha a zřejmě jim poskytli 
všemožné informace a pomoc. Ale hlavní příčinou musela konec 
konců být nějaká velmi vážná chyba v konstrukci samotné pevnosti. 
Protože půdorysné plány není možno sehnat a všechno, co o pev
nosti víme, známe z obrázků, z náčrtů a z neodborných ( alespoň po 
ženijní stránce) popisů, které jsou samozřejmě velmi mlhavé, a 
protože se ještě k tomu obrázky i popisy v různých detailech roz
cházejí, netroufáme si tvrdit, v čem byla chyba. 

Avšak soudě podle náčrtů se obě kulaté věže do jisté míry 

navzájem chrání boční palbou; jako v každé kulaté pevnosti musí 
být ovšem ,děla rozmístěna paprskovitě a jejich palba je nutně příliš 
rozptýlená, takže čím menší je pevnůstka a tím i počet děl, tím roz
ptýlenější a neúčinnější je pak palba. Proto se Montalembert pečlivě 

vyhýbal použití takových věží, leda v případech, kdy byla rozptýle
nost palby vyvážena silnou podporou, kterou poskytují každé věži 
její sousedé zprava i zleva a hlavní pevnost v týlu. Jestliže může pět 
nebo šest takových věží soustředit svou palbu do jednoho bodu, 
bude palba tak soustředěná a účinná, jako byla předtím rozptýlená 
a slabá. Montalembert ostatně velmi dobře věděl, že v posledních 
stadiích obléhání, dojde-li už ke zteči, má na útočníka největší 
účinek palba pěchoty. Proto počítal u svých věží s pěchotní obra
nou a kromě toho obvykle spojoval jednotlivé věže jakousi skrytou 
cestou nebo zákopem, kterésloužilynejen jako bezpečná komunikace, 
ale i pro palbu pěchoty. Co takový zákop může znamenat, to jsme 
viděli nedávno na příkladu Arab Tabie, kde se celá obrana boků 
omezovala na takový zákop, odkud hrstka Arnautů* odrážela jeden 
ruský útok za druhým. A konečně se Montalembert snažil dokonale 
zajistit své věže před přepadením. Obehnal je příkopem se skrytou 
cestou a někdy je považoval jen za jakýsi réduit, čili za poslední 
záložní postavení ve velké, silné redutě. To byla jeho nejzralejší a 
zřejmě nejlepší konstrukce. Bylo jí použito s většími nebo menšími 
obměnami skoro u všech opevnění z poslední doby, která měla 
Montalembertovy malé věže. A vedle tohoto ztížení přístupu ještě 

* - turecký název pro Albánce. (Pozn. čes. red.)
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velmi důmyslně přizpůsobil celé spodní patro nebo sklepení věže 
k pěchotní obraně. 

V tomhle všem Rusové zřejmě mnoho důležitých věcí zaned
bali. Doba brešování*, tj. dvacet až třicet hodin, byla patrně příliš 
krátká, aby bylo možné třeba i dvaatřicetiliberními děly vybourat 
použitelný průlom, ledaže by tu zdivo hradeb bylo daleko horší, 
než u pevností obvykle bývá. A tak se dá předpokládat, že věže byly 
ztečeny vojáky, kteří pronikli po žebřících do střílen a vylomili brá
ny. Boční palba by ovšem byla musela být velmi málo účinná, a 
protože velká pevnůstka patrně neměla v týlu baterie k podpoře 
věží, každá věž byla asi chráněna jen boční palbou druhé věže. To 
je tím větší chyba, že terén, jak ukazují náčrty, je tu zřejmě velmi 
nerovný, takže úderné skupiny, kryty náhodnými nerovnostmi, se 
mohly připlížit až těsně k pevnosti. Kromě toho se - soudě podle 
náčrtků a fakt - Rusové vůbec nepřipravili na přepadení. Není 
ani stopy po tom, že by byly kolem věží vybudovány reduty, a ty, 
které Rusové postavili před věžemi, opustili téměř bez boje. Kolem 
každé věže prý byly příkopy; ale byly asi velmi mělké a nebylo nijak 
postaráno o to, aby je mohla hájit pěchota. Jakmile spojenci dobyli 
věže, byla jim velká pevnůstka, kterou věže ovládají, nutně vydána 
na milost a nemilost. A tak nejspíš padla bez vážnějšího odporu. 

Kdybychom posuzovali tato opevnění podle tohoto krátkého 
obléhání, málem bychom řekli, že jejich stavitelé vůbec nepočítali 
s tím, že budou někdy vážně napadena ze souše. Věže stavěli 
zřejmě jen k tomu účelu, aby odrážely útoky malých jednotek ná
mořní pěchoty, které mohou mít nejvýš pár tisíc mužů a nejsou 
tudíž dost silné, aby provedly zteč nebo úspěšně dokončily pravi
delné obléhání. Nejsilnější byla proto fronta obrácená k moři, 
kdežto fronta proti pevnině, kterou tvoří obě věže, byla postavena 
spíš naoko než pro skutečnou obranu. A přitom by zřejmě bylo 
pouhých tisíc vojáků námořní pěchoty mohlo už před mnoha měsíci 
vzít ztečí věže, a tím donutit hlavní pevnost ke kapitulaci! 

Pokud jde o zteč samu, Francouzi i Angličané ji zřejmě pro
vedli velmi dobře. Angličané jsou známí odborníci na zteče; je to 

* - tj. dělostřelecké palby, kterou mají být prolomeny hradby. (Pozn.
čes. red.) 
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jejich oblíbený manévr a málokdy se jim nepovede. Francouzi dá
vají přednost útoku celého útvaru v otevřeném poli; a při obléhání 
jejich matematicky založený duch raději používá metodického a 
typicky francouzského vědeckého postupu, vynalezeného Vauba
nem. Ale zřejmě je strhl elán britského veterána. U Bomarsundu 
totiž byl starý plukovník Jones, muž, který překonal i Vaubana, 
když bojoval se zdaleka nedostačujícími prostředky proti statečným 
a odhodlaným posádkám Badajozu, Ciudad Rodriga a San Seba
stiánu, a přitom si ještě vymyslel, jak zkrátit obléhání asi o třetinu 
předepsané doby. Plukovník Jones není obyčejný ženista. Nepokládá 
na rozdíl od svých kolegů obléhání za školní slavnost, při které 
ženijní náčelník skládá zkoušku a musí před zraky celé armády 
ukázat, jak si osvojil a jak si uspořádal v hlavě všechna pravidla 
a předpisy řádného obléhání a různé ty poučky z Vaubanova 
„útoku na pevnosti"236

• Nedomnívá se, že celá armáda je tu jen 
kvůli tomu, aby chránila ženisty, když předvádějí své kejkle. Plu
kovníkJones je především voják a teprve potom ženista. Zná dobře 
britského vojáka a ví, co může od něho chtít. A rychlý, odhodlaný, 
a přece neokázalý způsob, jakým byl dobyt Bomarsund za polo
vinu předepsané doby, tak připomíná průlomy a zteče španělských 
pevností, že je nemohl řídit nikdo jiný než právě starý Jones. 
Francouzi by si nikdy nedokázali vymyslet takový způsob dobytí 
pevnosti. Příčí se celému jejich založení; je příliš přímočarý, ne
způsobný a nezdvořilý. Nemohli se však postavit proti autoritě 
muže, který svůj neobvyklý způsob dobývání pevností vyzkoušel 
před padesáti lety právě na nich a přesvědčil se, že se ve všech 
případech osvědčuje. A když pak nastoupili ke zteči, nezůstali 
zřejmě pozadu za Angličany. 

Je zvláštní, že Rusové, kteří se vždycky tak pyšnili svou zdat
ností při zteči, počínaje Perekopem a Očakovem a Varšavou a Bis
tritsou konče*, byli odraženi při každém pokusu dobýt ztečí polní 
opevnění a před Silistrou se ani nedokázali zmocnit polního opev-

* Narážka na úspěšné ruské zteče Perekopu ve válkách v 18. století,
Očakova v rusko-turecké válce roku 1788, na dobytí Varšavy při tažení proti 
polskému povstání roku 1831 a na vítězství Rusů nad maďarským revolučním 
vojskem u Bistritsy v létě 1849. (Pozn. čes. red.) 

441 



B. ENGELS 

nění pravidelným obléháním a museli odtáhnout, třebaže pevnost 
nedostala pomoc zvenčí; na druhé straně hned na samém začátku 
války dobyli Turci ztečí stálé ruské opevnění - pevnůstku sv. 
Mikuláše, a proslulá bomarsundská pevnost byla dobyta ztečí tak 
brzy, že se jí málem ani nedostalo té cti, aby před ní obléhatelé 

vykopali zákopy. Musíme ještě podotknout, že flotily zřejmě k to
muto vítězství nijak účinně nepřispěly. Vůbec se zdá, že se jako vždy 
držely v uctivé vzdálenosti od kasematovaných baterií. 

Tento úspěch spojenců je ovšem takový, že pod jeho dojmem 
v nadcházejícím podzimu pravděpodobně už nic nepodniknou. 
V každém případě velká expedice do Sevastopolu ještě ani nevy
plula, a už byl ohlášen odklad o dalších několik týdnů. Pak už bude 
zase příliš pozdě, a tak budou mít hrdinové spojeneckých armád 
zajištěn zimní klid a odpočinek, tak potřebný po všech útrapách, 
které přestáli v táboře u Varny. 

Napsal B. Engels 21. srpna 1854 

Otištěno jako úvodník 
u „New-York Daily Tribune",

čís. 4174 ze 4. září 1854

Podle textu nouin 

Pfeloženo z angličtir.y 

B. ENGELS

DOBYTI BOMARSUNDU 

(Druhý č lá nek) 

Podrobnosti o dobytí Bomarsundu, které se objevily v tisku, 
jsou stále ještě velmi mlhavé a neodborné. Nedověděli jsme se 
vlastně, v jaké vzdálenosti od pevnůstek byly zřízeny brešovací 
baterie a kde kotvily lodi za námořního útoku. Nedovídáme se 
žádné další podrobnosti o konstrukci pevnůstek, které jsme mohli 
čekat teď, když pevnůstky mají v rukou spojenecká vojska. Tisk 
skoro o všech závažných bodech mlčí a baví raději veřejnost spíš 
pitoreskní než odbornou stránkou celé věci. I oficiální zprávy jsou 
sestaveny tak ledabyle, že z nich není ani zřejmé, zda Francouzi 
museli jít na zteč, aby do byli tvrz lzee (podle tamějšího pravopisu), 
kde, jak se zdá, kladl odpor jedině velitel. 

To málo, co jsme si z těchto zpráv vybrali, jsme předpokládali 
už podle náčrtů - že totiž obě věže byly postaveny v tak členitém 
terénu, že úžlabiny, srázy a skály tvořily přirozené přístupy, které 
umožnily přiblížit se až těsně k příkopům kolem věží. V těchto 
úžlabinách se spojenci mohli pohodlně usadit, chráněni před rus
kými střelami, které jim přeletovaly nad hlavou; proto mohli posta
vit své baterie tak blízko, že mohli začít obléhání rovnou tím, čeho 
se v takových případech používá naposledy, totiž nasazením brešo
vacích baterií. Že Rusové postavili své tvrze v takovémto terénu a ne
srovnali jej hned aspoň na vzdálenost 600 až 800 yardů před nimi, 
nasvědčuje tomu, že s vážným útokem ze souše nikdy nepočítali. 
Brešovací baterie nemohly být postaveny dál než 500 či 600 yardů 
od pevnůstek, protože je Francouzi ostřelovali šestnáctiliberními 
děly, která se obvykle nepovažují za dost těžká, aby probourala 
průlom do hradby i ze vzdálenosti 100 nebo 150 yardů. Šestatřiceti
hodinová palba však tak poškodila věž, že za dalších dvanáct hodin 
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by byla bývala prolomena celá fronta. Angličané ostřelovali tvrz
Nottich z šedesáti dvaatřicetilibemích děl, z nichž každé vážilo
45 anglických centů*.

Těchto děl se podle „Námořního dělostřelectva" od Howarda 

Douglase237 používá s předepsanou náplní 7 liber prachu a kóule
z nich na vzdálenost 400 až 500 yardů prorazí silný dub do hloubky
2 až 2½ 5topy. Francouzská šestnáctiliberní děla s náplní 5 liber
prachu prorazí ze 400 až 500 yardů dub do hloubky I½ až 2 stopy.
Jestli Angličané, jak se dá předpokládat, zvýšili předepsanou náplň
aspoň na 8 liber, není divu, že s dvojnásobným počtem děl o dvoj
násobné ráži odkryli jednu stranu tvrze za necelých dvanáct
hodin.

Pokud jde o útok z moře, byl to pouhý odlehčovací manévr.
Jedině kapitán Pelham využil této příležitosti k vědeckému experi
mentu. Střílel ze svého dlouhého osmipalcového otáčivého děla tak
úporně a pravidelně, jak to vyžaduje brešovací palba, a se snahou
zasahovat pokud možno přesně stále totéž místo. Tato dlouhá
osmipalcová děla jsou nejlepší, jaká britské válečné námořnictvo 

má. Jejich velká váha (95 anglických centů) připouští náplň
16 liber prachu při masívní kouli o váze 68 liber. Účinnost takové 

střely i na vzdálenost 500 nebo 600 yardů je nepoměrně větší než
účinek osmnáctilibemích nebo čtyřiadvacetilibemích koulí, dosud 

všeobecně používaných u brešovacích baterií, a když se těchto děl 

správně použije, dosáhne se s nimi samozřejmě ohromných vý
sledků. A tak vytrvalá palba kapitána Pelhama velmi rychle od
halila tajemství ruských žulových pevností. Několik výstřelů od
dělilo od zdi to, co se jevilo jako velký masívní žulový kvádr, co se
však ve skutečnosti ukázalo jen jakýmsi obložením z desek, jejichž
tloušťka byla naprosto neúměrná jejich výšce a šířce. Po několika 

dalších výstřelech vypadly i sousední desky a pak se ze zdí s racho
tem sesypala lavina suti a obnažila přímo srdce pevnosti. Bylo 

jasné, že „žula" byla pouhé zdání; jakmile byly strženy poměrně 

slabé desky, kterými byla obložena eskarpní stěna, nebylo už uvnitř
masívní zdivo, které by mohlo zabránit pronikání střel. Hradby

* - anglický cent ::::::: 50,8 kg. (Pozn. čes. red.)
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byly ve skutečnosti jen jakési dvojité kamenné obložení vyplněné 

uprostřed všelijakým štěrkem, pískem a jiným materiálem, který
nebyl ani pevný, ani dost soudržný. Když byla takto postavena 

hlavní pevnost, bylo bezpochyby i zdivo věží stejně špatné, což
plně vysvětluje rychlý průlom. A tyt? zdi s t-�� malo�. sk�tečnou
odolností dokázaly svým impozantmm zevneJskem pnmet celou
anglo-francouzskou flotilu, aby se sko�o po čty�i �ě�íce 2:_držo�ala 

v zálivu. Zklamání sira Charlese Nap1era, kdyz v1del, z ceho JSOU
ve skutečnosti hradby postaveny, nebylo asi o nic větší než zkla
mání carovo, když se dověděl, z čeho se skládala ,,�u::": za k�erou
zaplatil tolik peněz. Útok ze souše je pozoruhodny Jeste po Jedné 

stránce. Zmínili jsme se už o tom, že členitý terén se táhl k ore _v
něním nejen na dostřel děl, ale dokonce až na dostřel rucmc.
Toho využili vincenneští myslivci, kteří se připlížili až .�?cela .blízko,
kryti kmeny stromů, balvany, skalisky atd., a zaháJ1h vr�zed�?u
palbu do stř-ílen kasemat. Na vzdálenost 400 až 500 yardu mmly
jejich pušky najisto a kromě toho střílny se zkosenými stěn�mi vedou
každou kulku která sem doletí jako tunelem až do vlastmho otvoru
uvnitř kasem�t, takže si lze s�adno představit, jak se to asi líbilo 

dělostřelcům v pevnosti, když nabíjeli děla.
Rusové podle všeho úplně zanedbali nejzákla�nější opatře�

proti této střelbě z pušek. Měli také střele�. Pr:_oč Je nero7:,estav1li
za parapety na střechách věží, odkud mohli �s�rel�vat n;�rátelské 

myslivce? Ale finští střelci v Bomarsundu zreJme nemel_1 valn��chuť bojovat za slávu svaté Rusi. Konečně Franco?z1 po.u��likromě tří brešovacích děl několika moždířů a tří houfmc. Mozdir�střílely granáty strmou drahou střely na střechu _věže odolnou pro�bombám ve snaze prorazit ji kombinovanou silou dopadu a vy
buchu. Ale tato střelba pravděpodobně neměla valný účinek. Na
proti tomu francouzské houfnice střílely stále přímo plochou drahou
střely a mířily do střílen. Dlouhá čtyřiadvacetiliberní bro�zová
houfnice, střílející granáty o průměru 6 palců, dokáže na k:atkou
vzdálenost 400 až 500 yardů každým třetím výstřelem zasahnout
takový objekt, jako je střílna ; a každý gra�át,_ který za�áhne cíl,
vyřadí z boje nejen obsluhu, ale demontuje 1 samo delo. Tato 

palba byla tedy jistě velmi účinná.
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A tak vidíme, že žulové hradby Bomarsundu byly jen ruský 
humbuk - hromady suti držené pohromadě kamenným obložením, 
které nemohlo nijak dlouho odolávat dobré a vytrvalé palbě. 
Mikuláš byl sice napálen jejich staviteli, ale jemu se zase podařilo 
pomocí těchto kašírovaných pevností napálit spojence a přimět je 
k odložení celé kampaně. Rusové se bránili vcelku vlažně, a to lze 
přičíst na vrub nezakrytě projevovanému nezájmu finských oddílů. 
Útok spojenců se vyznačoval dosud nevídanou rozhodností, za což 
zřejmě vděčí generálu Jonesovi. Nesnáze, které bylo třeba zdolávat 
při přepravě a umísťování děl, byly nesporně veliké, i když je sir 
Charles Napier přehání. Francouzi používali při útoku brešovacích 
děl příliš malé ráže a moždířů, které v daných podmínkách ne
mohly mít velký účinek, ale to, jakým způsobem stříleli z děl 
i pušek plochou drahou střely do střílen, zaslouží nejvyšší pochvaly. 
Angličané nasadili jako obvykle nejtěžší děla, jaká mohli přepravit, 
vedli otevřenou, přímou a účinnou palbu, překonávali obtíže a odo
lávali nepřátelské palbě se svou obvyklou houževnatostí a dosaho
.vali svých cílů bez zbytečného povyku, ale také. bez zvláštní vy
nalézavosti .. 

Bomarsund byl dobyt a teď vyvstává otázka, co s ním. Podle 
posledních zpráv z Hamburku se admirálové, generálové velící 
expedičním vojskům a vyšší velitelé na válečné poradě rozhodli 
zničit všechna opevnění a opustit ostrov, nebude-li Švédsko ochotno 
jej obsadit a zaplatit za něj vyhlášením války Rusku. Potvrdí-li se 
tato zpráva, pak expedice na Alandské ostrovy zdaleka nebyla 

vojenskou akcí, za jakou ji prohlašoval „Moniteur", ale prostě 
diplomatickým tahem podniknutým s cílem zatáhnout Švédsko 
do nebezpečného spojenectví s týmiž mocnostmi, jejichž přátelství 
podle slov pana Brighta „způsobilo Turecku za jediný rok takové 
pohromy, že se o tom Rusku nesnilo ani v nejdivočejších ctižádosti
vých snech". Švédský dvůr váhá, švédský tisk varuje lid před „Da
naos et clona ferentes"*, ale švédští sedláci už podali sněmovně 
petici, podle které má král na žádost sněmovny podniknout opatření 

* - ,,před Danay, byť dávali dary" (Vergilius, ,,Aeneis", kniha II, verš 
49). (Pozn. red.) 
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v "kd v• dly Rusku Je málo
k tomu aby Alandské ostrovy uz m y nepnpav k

. 
. brzy 

vděp' odobné, že petici sedláků bude vyhoveno, a ta asi 
pra d duchu 
uslyšíme, že pevnost byla vyhozena o vz . 

Napsal B. Engels 28. srpna 1854

Otištěno jako úvodník

v „New-York Daily Tribune",

čís. 4182 z 13. záfí 1854

Podle textu novin

Pfeloženo z. angliltiny
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Napsal K. Marx 

v srpnu až listopadu 1854 

Otištěno v „New-rork Daily Tribune", 
z 9. a 25. záH, 20., 27. a 30. fijna, 24. listopadu, 
1. a 2. prosince 1854

Podle textu novin 
Pfelofeno z angličtiny 

I 

Revoluce ve Španělsku se nyní zřejmě stala trvalým stavem, 
takže - jak nám sděluje náš londýnský dopisovatel - zámožné 
a konzervativní vrstvy se začaly vystěhovávat a hledat bezpečné 
útočiště ve Francii. A není se co divit; vždyť ve Španělsku se nikdy 
nevžila poslední francouzská móda, tak rozšířená v roce 1848 -
začít a skončit revoluci za tři dny. Španělsko je v tomto ohledu 
houževnatější a vytrvalejší. Nejkratší lhůta, na kterou se omezuje, 
jsou, jak se zdá, tři roky, ovšem někdy se tu revoluční' cyklus pro
tahuje i na devět let. Tak první španělská revoluce v tomto století 
trvala od roku 1808 do roku 1814, druhá od roku 1820 do roku 1823 
a třetí od roku 1834 do roku 1843. Jak dlouho potrvá nynější revo
luce nebo jak skončí� to nemůže předpovědět ani nejprozíravější 
politik; můžeme však směle říci, že nikde jinde v Evropě, dokonce 
ani ne v Turecku.a v ruské válce, se neodehrává pro toho, kdo bed
livě sleduje události, něco tak nesmírně zajímavého jako právě 
teď ve Španělsku. 

Vzpoury a povstání mají ve Španělsku stejně dlouhou tradici 
jako moc dvorních oblíbenců, proti níž obvykle propukají. Tak se 
v první polovině 15. století vzbouřila šlechta proti králi Juanovi II. 
a jeho milci donu Alvarovi de Luna. Ještě vážnější nepokoje pro
pukly v 15. století proti králi Jindřichovi IV. a vůdci jeho kamarily 
donu Juanovi de Pacheco, markýzi de Villena. V 17. století 
roztrhal lisabonský lid na kusy Vasconcellose, tohoto Sartoria špa
nělského místodržícího v Portugalsku, a stejný úděl postihl v Zara
goze Santa Colomu, oblíbence Filipa IV. Koncem téhož století, 
za vlády Karla II., povstal madridský lid proti královnině kamarile, 
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kterou tvořili hraběnka de Berlepsch a hrabata Oropesa a Melgar; 
ti totiž uvalili na všechny potraviny dovážené do hlavního města 
tíživou daň, o jejíž výtěžek se pak dělili. Lid tehdy přitáhl ke krá
lovskému paláci, donutil krále, aby vyšel na balkón a královninu 
kamarilu:.veřejně odsoudil. Dav pak táhl k palácům hrabat Oro
pesy a Melgara, vyplenil je a podpálil; jejich majitelů se však ne
zmocnil, neboť těm se podařilo uprchnout, i když za cenu věčného 
vyhnanství. Příčinou bouří a povstání v 15. století byla věrolomná 
smlouva, kterou oblíbenec Jindřicha IV., markýz de Villena, uza
vřel s francouzským králem Ludvíkem XI. a podle níž mu měla být 
postoupena Katalánie. Za tři sta let nato vyvolala fontaine
bleauská smlouva - kterou uzavřel 27. října 1807 oblíbe
nec Karla IV. a královnin milec don Manuel Godoy, ,,kníže 
míru", s Bonapartem o rozdělení Portugalska a o vstupu fran
couzské armády na španělské území - povstání madridského 
lidu proti Godoyovi; Karel IV. byl nucen vzdát se trůnu, na který 
vstoupil jeho;;__syn Ferdinand VII., francouzská armáda vtáhla 
do Španělska, a tak došlo k válce za nezávislost. Španělská válka 
za nezávislost začala tedy lidovým povstáním proti.kamarile, repre
zentované tehdy donem Manuelem Godoy, podobně jako ob
čanská válka v 15. století začala bouřemi proti kamarile, reprezen
tované tehdy markýzem de Villena. A stejně tak i revoluce z roku 
1854 začala povstáním proti kamarile, reprezentované hrabětem 
San Luisem. 

Přestože takto stále znovu propukala povstání, nedošlo ve Špa
nělsku až do tohoto století k závažné revoluci, nepočítáme-li 
ovšem válku Svaté junty 239 za vlády Karla I. čili Karla V., jak 
mu říkají Němci. Přímým podnětem - jako obvykle - byla i tento
krát zvůle kliky, která pod záštitou místodržícího kardinála Had
riána, Vláma, přiváděla kastilský lid k zoufalství svou nestoudnou 
hrabivostí, prodávala veřejné hodnosti těm, kdo byli ochotni dát 
nejvíc, a otevřeně kupčila se soudními rozsudky. Odpor proti 
vlámské kamarile byl jen vnější stránkou hnutí. V jádře tu šlo 
o obranu středověkých španělských svobod proti útokům novo
dobého absolutismu.

Když byla spojením Aragonie, Kastilie a Granady za Ferdi-
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nanda Katolického a Isabely I. vytvořena materiální základna 
španělské monarchie, pokusil se Karel I. přeměnit tuto dosud 
feudální monarchii v absolutní. Zároveň zaútočil na oba pilíře 
španělské svobody, na kortesy a ayuntamientos 241; kortesy byly 
obměnou někdejších gotských concilií*, ayuntamientos trvaly té
měř nepřetržitě od římských dob a měly jeden společný rys s řím
skými municipii - spojení zásady dědičnosti a volitelnosti. Pokud 
jde o městskou samosprávu, můžeme jistou obdobu tehdejšího zřízení 
španělských měst najít ve městech italských, provensálských, severo
galských, britských a v některých městech německých. Ale ani fran
couzské generální stavy, ani středověké britské parlamenty se ne
dají srovnávat se španělskými kortesy. Při vytváření španělského 
království vznikly neobyčejně příznivé podminky pro omezení 
královské moci. Jednak byly za dlouholetých bojů s Araby jednot
livé části poloostrova dobyty zpět v různou dobu, a tak vznikala 
samostatná království. Za těchto bojů se rodily lidové zákony a 
zvyky. Protože tato územi byla postupně dobyta zpět hlavně zá
sluhou šlechty, její moc neobyčejně sílila, zatímco královská moc 
slábla. Zároveň vzrůstala vnitrozemská města a osady, protože 
obyvatelé se museli usazovat pohromadě v opevněných Inístech, 
kde se cítili bezpeční proti neustálým vpádům Maurů. Protože 
Španělsko je poloostrov a protože stále udržovalo styky s Provencí 
a s Itálií, vyrostla na španělském pobřeží vzkvétající obchodní a ná
mořní střediska. Již ve 14. století tvořila města nejsilnější stranu 
v kortesech, kde kromě zástupců měst zasedali zástupci duchoven
stva a šlechty. Je třeba připomenout i toto: v důsledku toho, že 
panství Maurů bylo svrháváno postupně a za úporných bojů 
trvajících téměř osm set let, mělo Španělsko, když bylo úplně osvo
bozeno, zcela jiný ráz než tehdejší Evropa; v době, kdy v Evropě 
už přišla doba renesance, udržovaly se na severu Španělska mravy 
a zvyky Gótů a Vandalů a na jihu Arabů. 

Když se Karel I. vrátil z Německa, kde byl korunován na cí
saře, sešly se ve Valladolidu kortesy, aby přijaly královu přísahu 
na staré zákony a vložily mu na hlavu korunú.242 Karel odmítl 

• - rad. (Pozn. red.)
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dostavit se před kortesy a poslal k nim své zmocněnce s požadav
kem,, aby kor�esy složily přísahu poddanské věrnosti jim. Kortesy 
odrmtly vpustit tyto zmocněnce na své zasedání a vzkázaly králi 
n�dostaví-li se a nesloží-li přísahu na španělské zákony, že nebud; 
n�kdy uznán za špa?ělského krále. Nato Karel povolil; dostavil se 
pred kortesy a vel

1:1
i nevrle - jak to líčí dějepisci - složil přísahu. 

Kortesy mu tehdy rekly: ,,Uvědomte si, seňore, že král je jen place
nýmv služebníkem národa." Tak začalo nepřátelství mezi Karlem I.
a mesty. V důsledku králových intrik propukla v Kastilii celá řada 
vzpour, byla vytvořena ávilská Svatá junta a spojená města svolala 
zasedání kortesů do Tordesillasu, odkud byl 20. října 1520 králi 
zaslán „protest proti zlořádům"; král na to odpověděl tím že 
vše�hny poslance shromážděné v Tordesillasu zbavil osobních p�áv. 
O��anská vá�k_a se už_n<:d.�la odvrátit; vzbouření měšťané (komu
nén) se chopih zbraru; JeJich vojsko vedené Padillou dobylo pev
nost Torrelobaton, ale nakonec bylo 23. dubna 1521 rozdrceno 

?��silou v bitvě u Villalaru. Hlavní „spiklenci" byli sťati, a když se 
JeJ�ch hlavy s�utálely s popravčích špalků, přestaly ve Španělsku 
existovat stare svobody. 

. _Růstu absolutní moci napomáhaly různé okolnosti. Sílu pro
vmcií podlamovala jejich nejednotnost; ale hlavně dovedl Karel 
využívat prudkého třídního antagonismu mezi šlechtou a měšťany 
k oslabování obou těchto tříd. Zmínili jsme se už o tom, že od 14. sto
letí měla města velký vliv v kortesech a že za Ferdinanda Katolic
kého bylo vyn:ořeno Sv�té bratrstvo (Santa Hermandad)243, které 
se stalo mocnym nástroJem v rukou měst proti kastilské šlechtě 
která města obviňovala, že oklešťují její starobylé výsady a soudní 
pravomoc. Prov�o šlechta �ak horlivě pomáhala Karlu I., když se
pok�ušel potlacit Svatou Juntu. Když zlomil její ozbrojený odpor, 
pustil se do oklešťování výsad městské samosprávy ; města ztratila 
mnoho ob�at�ls�a, tím rychle upadalo jejich bohatství i význam 
a brzy ztratila i vhv v kortesech. Nato se Karel obrátil proti šlechtě 
která mu pomáhala potlačovat městské svobody a která sama měl; 
dosud značný politický význam. Když roku 1539 propukla vzpoura 
v armádě, protože vojáci nedostávali žold; byl král nucen svolat 
kortesy, aby si s jejich svolením opatřil peníze. Kortesy, rozhořčené 
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tím, že dříve povolených peněz bylo zneužito na akce cizí špan�l_
ským zájmům, odmítly povolit další částky. Karel se ro�zunl 

a kortesy rozehnal; a když se šlechta stále , do�olávala své , vysady
neplatit daně, prohlásil, že ti, kdo se domahaJi tohoto prava, ne
mají právo zasedat v kortesech, a tak je z kortesů vyhnal. To byla

pro kortesy smrtelná rána; od té doby se jejich zasedá�í scvrklo 

na pouhou dvorní ceremonii. Třetí _složka starýc� kortesu, ducho
venstvo, se už za Ferdinanda Katolického postavilo po� korouh;v

inkvizice a jeho zájmy se už dávno neztoto�ňov�ly se záJmy �eud�::
ního Španělska. Naopak, inkvizice přetavila cirkev v neJpadneJsi

zbraň absolutismu. 
Po skončení vlády Karla I. nastal politický a sociální úpadek 

Španělska provázený všemi příznaky ostudn��o a vle:c1ého za
hnívání, připomínajícími nejhorší doby turecké nše ;' za vlady tohoto 

císaře byly pohřbeny starobylé svobody, i kd
:,

ž v n�dhe,rné hrobce.
Byla to doba, kdy Vasco Núfí.ez Balboa vz�ycil k�stilsky prapor na 

březích Darienského zálivu, Cortés v Mexiku a Pizarro v Peru, kdy
v Evropě naprosto převládal španělský vliv a kdy žhavou obrazno�t 

obyvatel Iberie* okouzlovaly vidiny el?oráda, rytířský�h dobr�druz- .. -
ství a světové říše. Tehdy se španělska svoboda vytratila za treskotu 

d v • ' ,v• t d fi'.(.** 
zbraní, zmizela pod přívalem zlata a v esive zan �� o � 1; • , vv 

Jak si ale potom máme vysvětlit ten neobvykly Jev, ze po temer 

třech stoletích vlády habsburské dynastie, po níž přišla bou:bonská
dynastie - a každá z nich byla dost silná, aby zdeptala lid - s:

ve Španělsku dosud do jisté míry udržují městské v}sady? Že v �emi,
která byla první z feudálních států, �de se vytv�nl_a absolutru m_o
narchie v nejryzejší podobě, že práve v této zerm rukdy nezapusti�a

kořeny centralizace? Odpověď na to je nasnadě. Velké monarchie 

vznikaly všude v 16. století, tedy v době, kdy _svářící s; feudální

třídy - šlechta a měšťané - upadaly. V ostatru�h _velky�h -�vr�?:
ských státech vystupuje však absolutní m�narchie Jako civilizuJici

středisko, jako sjednocov atelka společnosti. Tam by�a ka_dl�bem,
v němž se mísily a zpracovávaly různé elementy spolecnosti, az byla

* _ starověký latinský název pro území dnešního Španělska. ( Pozn.

čes, ret} 
- hranice, na kterých inkvizice upalovala odsouzence. (Poz;n. čes, red.)
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města s to vyměnit středověkou místní nezávislost a svrchovanost za 
panst:7í buržoazie _vůbec a za celkovou moc občanské společnosti. V�
Špane�sku ��p�ot:.t?m� šlechta sice upadala, ale neztrácela přitom 
své neJnenav1deneJŠ1 vysady, zatímco města ztrácela svou středově
kou moc, aniž stoupal jejich význam jakožto novověkých měst. 

Od dob nastolení absolutní monarchie španělská města živořila 
a neustále upadala. Nebudeme se tu zabývat politickými nebo eko
no�ckými příčinami úpadku španělského obchodu, průmyslu 
morep��vby a zemědělství. Pro náš účel postačí, jestliže si tent� 
:�kt pnpo�eneme. Když začal upadat obchodní a průmyslový 
z�vot _ve meste�h,.?c1:�bo�ala i všechna vnitřní směna, obyvatelstvo 

ruznych _provmcu pnchazelo méně do styku, nikdo se nestaral 
o_ komumkační prostředky a silnice pozvolna pustly. Tak se místní 
život ve Španělsku, nezávislost španělských provincií a obcí různá 
úroveň společenského vývoje, která původně souvisela se z:měpis
�ou str_u�turou. Šp_anělska a vytvořila se v průběhu dějin tím, že se
{�dnothv,e pro;1:1c1e s�my osvobodily z maurské nadvlády a vytvo
nly male nezav1slé staty - to všechno se teď definitivně upevnilo 

a ,ustáli!o v _d�sledku hospodářského převratu, který vysušil zdroje 
narod_m aktiVIty. A tak absolutní monarchie, třebaže ve Španělsku 
na:az1la _n� vmateriál už svou povahou nevhodný pro centralizaci,
u�elala Jeste sama, co mohla, aby zabránila vzniku společných

. zájmů na základě dělby práce v národním měřítku a mnohotvár
nosti vnitřní směny - jediné to základny, na níž lze vytvořit jed
notný správní systém a společné zákonodárství. Proto absolutní 
�anarchie ve Španělsku, i když se na první pohled podobá ostat
m� �vrops�ým absolutním monarchiím, patří spíš do kategorie 

as1Jskych vladních forem. Španělsko - podobně jako Turecko _ 
zůstávalo shlukem špatně spravovaných republik s nominálním 
�uveréner:i v}ele. V jedno�vých provinciích se despotismus pro
Jevo�al ru�ne, p�dle toho, Jak který místodržící či guvernér své
volne :7Ykladal 'zako_ny platné v celé zemi; ale přes všechen svůj
despotismus nebrámla vláda ' provinciím, aby neměly různé své 
zákony a obyčeje, různou měnu, vojenské prapory různých barev 

a vlas,tní daňovr s?tém. Orientální despotismus potlačuje totiž
obecm sam�spravu Jen tehdy, když stojí v c�stě jeho přímým 
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zájmům, ale velmi ochotně nechává tyto instituce existovat, do
kud na ně může převalovat svou povinnost něco dělat a dokud ho 

zbavují námahy, kterou by musel vynakládat na řádnou správu. 
Tak se stalo, že Napoleon, který stejně jako všichni jeho sou

časníci považoval Španělsko za mrtvolu, z níž už vyprchal všechen 

život, byl nemile překvapen, když se ukázalo, že španělský_ stát je 
sice mrtvý, ale španělská společnost je plná života a každá její 
částečka je nabita odbojnou silou. Po uz<!,vření fontainebleauské 

smlouvy vtáhlo jeho vojsko do Madridu; přilákal královskou rodinu 

k rozhovorům do Bayonne, přiměl Karla IV., aby odvolal svou 

abdikaci a aby mu pak postoupil své državy; Ferdinanda VIL

donutil hrozbami k obdobnému prohlášení. Když pak Karla IV.,

jeho královskou choť a „knížete míru" poslal do Compiegne, 
Ferdinanda VII. a jeho bratry uvěznil na zámku ve Valern;ay, 
dosadil na španělský trůn svého bratra Josefa, svolal do Bayonne 
španělskou juntu a nadiktoval jí jednu ze svých už připravených 
ústav.244 Neviděl ve španělském království nic živého kromě žalost
ného královského rodu, který vsadil bezpečně za mříže, a tak byl 
přesvědčen, že má Španělsko pevně ve svých rukou. Ale za několik 
dní po tom, co provedl svůj coup de main*, dostal zprávu o madrid
ském povstání. Murat sice toto povstání udusil, neboť dal postřílet 

asi 1000 lidí; ale když se zpráva o tomto masakru roznesla, vypuklo 

povstání v Asturii a brzy nato v celém království. Připomínáme, že 

podnět k tomuto prvnímu spontánnímu pozdvižení vyšel z lidu, 
kdežto „lepší" třídy se klidně podřídily cizáckému jhu. 

Tak se Španělsko připravilo na svou pozdější revoluční dráhu 

a vrhlo se do bojů, příznačných pro jeho vývoj v tomto století. 
Fakta a vlivy; které jsme tu stručně vylíčili, podnes ovlivňují osud

Španělska i všechny činy španělského lidu, Vylíčili jsme je proto, 
že je nutné je znát, má-li být správně zhodnocena nejen nynější 
krize, ale všechno, co Španělsko vykonalo a zažilo od dob napoleon
ské uzurpace, za období téměř padesáti let - období různých tra
gických událostí a hrdinského úsilí - které je věru jednou z nejdo
jemnějších a nejpoučnějších kapitol celých moderní�h dějin.245 

* - smělý kousek. (Pozn. red.)
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Seznámili jsme už naše čtenáře se stručným přehledem dřívěj
ších revolučních dějin Španělska, abychom jim umožnili lépe po
chopit a posoudit současné události, které nyní sleduje celý svět. 

Ještě zajímavější a stejně důležité pro pochopení současnosti je 
velké národní hnutí, které provázelo vyhnání Bonapartů a vrátilo 
španělskou korunu rodu, který ji drží podnes. Máme-li však správně 
zhodnotit toto hnutí, v němž bylo prokázáno tolik hrdinství a v němž 
lid, pokládaný téměř za mrtvý, tak skvěle projevil svou života
schopnost, musíme se vrátit až k počátkům Napoleonova útoku 

na španělský národ. Pravá příčina toho všeho byla patrně poprvé 
vyslovena v tylžské smlouvě, která byla uzavřena 7. července 1807 
a byla prý doplněna tajnou konvencí podepsanou knížetem Kura
kinem a Talleyrandem. Text smlouvy přinesla madridská „Ga
ceta" z 25. srpna 1812; mimo jiné tu čteme i tato ustanovení: 

„Clánek 1. Rusko má dostat pod svou moc evropské Turecko a své državy 
v Asii má rozšířit tak daleko, jak to uzná za vhodné. 

Ůánek 2. Bourbonská dynastie ve Španělsku a rod Braganzů v Portugalsku 
přestanou panovat. Obě tyto koruny připadnou princům z rodu Bonapartů." 

Je-li tato smlouva autentická - a proti její pravosti se dá sotva 
co namítat, svědčí o tom ostatně i nedávno vydané paměti krále 

Josefa Bonaparta246 
- pak byla skutečnou příčinou francouzského 

vpádu do Španělska v roce 1808, a tehdejší pohnuté události 
v této zemi jsou tedy neviditelnými nitkami spjaty s osudem Tu
recka. 

Když vzápětí po madridském masakru a po jednání v Bayonne 
propukla povstání v Asturii, Galicii� Andalusii a Valen�ii a fran-
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couzská armáda obsadila Madrid, zmocnil se Bonaparte úskokem 
čtyř pevností na severu - Pamplony, San Sebastiánu, Figuérasu 
a Barcelony; část španělské armády byla už předtím posl�na na 
ostrov Fyn, odkud měla podn�knou,t út?k na �védsko: t_aké v,sec?ny
dosud existující úřady - voJenske, cirkevm, �ou�n,i i spr�vn� -
a rovněž šlechta vybízely lid, aby se podrobil cizim vetrelcum. 

Jedna okolnost však vyvažovala všechny ostatní , těžk?sti. Díky
Napoleonovi se země zbavila svého krále, králo��ke rodmyv a krvá
lovské vlády. Tím byly rozbity okovy, které by Jma�. byly sťanel:skému lidu zabránily projevit svou vrozenou energn. Jak spat�e
se dovedl španělský lid bránit proti Francouzům pod velemm 
svých králů a za normálních okolností, to se ukázalo za ostudného 
tažení z roku 1794 a 1795.247 

Napoleon povolal nejvznešenější španě�ské osob�osti d? B�
yonne a tam jim milostivě daroval krále �-ustav,u. Az na par vy
jimek se dostavili všichni. 7. června 1808 pnJal kralJosefv Bayonne 
poselstvo španělských grandů,jejichž j�énem ho vévoda Infantado,
nejbližší přítel Ferdinanda VII., oslovil takto: 

. 
Sire španělští grandové vždy slynuli oddaností svému panovníkovi, a také " ' 

• 
·1 h 1 "Vaše Veličenstvo najde u nich nyní stejnou vernost a pr c Y nost. 

Kastilská královská rada ujistila chudáka Josefa, že je „hlav
ním výhonkem rodu, Bohem předurčeného vládnout". Stejně pod
lízavě ho oslovil vévoda del Parque v čele delegace vyslané armá
dou. Příštího dne vydaly tyto osobnosti provolání nařizující, aby 
se všichni podrobili bonapartské dynastii. 7. července 1808 pode
psalo novou ústavu 91 nejurozenější�h š

,r
a?ělů, �évo�?v�, hrab�t�,

markýzové a také nejvyšší představitele Cl:ke;m:h radu. Kdy: s�
jednalo o ústavě, jediné, proti čemu měli namitky,, b�lo zrus:n�
jejich starých výsad a úlev. Prvními ministry_ a �1;mmi dvor�mi
hodnostáři Josefovými byli tíž lidé, kteří byh mimstry a dvorany 
za Ferdinanda VII. Někteří příslušníci horních tříd vidě.li v Na
poleonovi člověka povolaného prozřetelno�tí obro�it Špa�.�lsk?,
jiní zas jedinou záštitu proti revoluci, ale mkdo z mch nevenl, ze 
by národní odboj měl vyhlídky na úspěch. . .. A tak hned od počátku španělské války za nezávislost ztratili 
vysoká šlechta i někdejší vysocí úředníci jakýkoliv vliv na střední 
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t�ídy a na �d, protože hned na počátku boje přešli do druhého tabora. Na Jedné straně stáli afrancesados (pofrancouzštěnci) a na druhé národ. Ve Valladolidu, v Cartageně v Granadev v J 
s L, , , aenu,v an __ ucaru,, v �a ?arolině, v Ciudad Rodrigu, v Cádizu a veValen_cu �e b�a!1 neJvýznamnější vysocí úředníci - guvernéři,generalove a Jme význačné osobnosti pokládané za francouzskéagenty a za překážku v cestě národního hnutí - stali· ob v t '  v 'h l"d e 1 roz-zurene O 1 u. Všude byli tito úředníci vyhnáni Ne

vkol1"k v ' ' v d , , · mes1cupre _PO:s!_amm z 19. března 1808 propukly v Madridu lidové ne-po�oJe, Jejichž cíle� bylo svrhnout El Chorizera (uzenáře _ přezdi�ka Govdoye) a J;ho n;návi���é přisluhovače. Tohoto cíle bylo nym dosazeno v narodmm mentku a tím také b I d k č · . v , , y a o on ena vmtrm revoluce v tom rozsahu, v jakém si ji představovaly masy-ta�o revoluc� nebyla zatím spojena s odbojem proti cizímu vetřelci'.Vubec �e _zdálo, že hnutí směřuje spíš proti revoluci než pro ni. Bylo t?. hnuti si?e národní, neboť hlásalo nezávislost Španělska na Francu, �le zaroveň bylo dynastické, neboť stavělo „milovaného"Fer�manda , YII: proti Josefu Bonapartovi; bylo re�kční, neboťst�v�lo stare i�stituce, zvyky a zákony proti Napoleonovým racionalmm novotam; bylo pověrčivé a fanatické, neboť stavělo svat.e' n 'b " t '" · " a ?zens :1 proti takzvanému francouzskému ateismu ve skuteč-nosti proti zrušení zvláštních vy'sad katolické církve 'Kn
vv, dv v  , , . ezi, vy-

li 
esem t11;:, co potkalo jejich bratry ve Francii, rozněcovali vášnědu v ZaJI�� !eb?;á:�ovy. ,,Oheň vlastenectví", praví Southey,„vzpla:1ul Jeste vys, ziven svatým olejem pověry. "248 ys:chny války za nezávislost vedené proti Francii mají jedenspo�ec:1y rys: touhu po obrodě spojenou s reakcí; nejvýrazněji se to?roJev�lo ve Š�anělsku. V představách lidu byl král obklopen Jako�s1 romantickou svatozáří hodného prince kterého př hl a �aJa� obr l?upežník. Nejpoutavější a nejznámější období š;:�1-s�e mmulosti byla spojena s posvátnými a zázračnými tradicemi':alek svatého_ kříže proti půlměsíci; a množství lidí z nižších třídsi. zvykl? nosit kutnu žebravého mnicha a živit se z církevníchmilodaru.Jeden španělský spisovatel, donJosé Clemente Carnicero vydal v !_etech 1814 a 1816 tato díla: ,,Napoleon pravý evropskýDon QmJote", ,,Hlavní události slavné španělské' revoluce" z' ' " a-
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konné obnovení práv · inkvizice"24�; stačí povšimnout si názvů . 
těchto knih, a pochopíme charakteristický rys španělské revoluce, 
s nímž se setkáváme i v četných manifestech provinčních junt: 
všechny tyto manifesty se hlásily ke králi, ke svému svatému nábo
ženství a k vlasti a některé dokonce sdělovaly lidu, že „jeho vy
hlídky na onom světě jsou v sázce a velmi nebezpečně ohroženy". Avšak i když valnou většinu národní strany tvořili rolníci, 
obyvatelé malých vnitrozemských měst a početná armáda žebráků 
v kutnách i bez kuten, lidé plní hluboko zakořeněných nábožen
ských a politických předsudků, patřila k ní naproti tomu i čilá 
a vlivná menšina, která považovala lidové povstání proti francouz
skému vpádu za signál k politické a sociální obrodě Španělska. Tuto 

menšinu tvořili obyvatelé námořních přístavů, obchodních měst 
a některých hlavních provinčních měst, kde se za vlády Karla V. 
do jisté míry rozvinuly materiální podmínky moderní společnosti. 
Podporovala je i vzdělanější část vyšších a středních tříd - spiso
vatelé, lékaři, právníci, ba i někteří kněží - kterou Pyreneje 

neuchránily před vpádem filosofie 18. století. Pravým manifestem 
této skupiny bylo proslulé Jovellanosovo memorandum o zdokona
lení zemědělství a o agrárním zákoně, vydané roku 1795 a sestavené 
z příkazu kastilské královské rady.25

° Konečně tu byla mládež ze 

středních tříd, například universitní studenti, kteří byli nadšenými
stoupenci tužeb a zásad francouzské revoluce a kteří po určitou 
dobu dokonce doufali, že se jejich vlast obrodí s pomocí Francie. 

Dokud šlo jen o společnou obranu země, byly obě hlavní součásti národní strany naprosto jednotné. Rozpory mezi nimi se za
čaly projevovat teprve tehdy, když se sešly v kortesech, na bojišti, 
kde se měl svést boj o novou ústavu, jež tu měla být vypracována. 
Revoluční menšina chtěla roznítit vlastenectví lidu a neváhala 

proto dovolávat se nacionálních předsudků odedávna zakořeně
ných v lidu. Ačkoli tato taktika zdánlivě prospívala bezprostředním 
cílům národního odboje, byla nakonec pro tuto menšinu osudná, 
když později konzervativní část staré společnosti použila právě 
těchto předsudků a lidových vášní jako štítu proti vlastním daleko
sáhlým plánům revolucionářů. 

Když Ferdinand vyzván Napoleonem odjížděl z Madridu, 
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vytvořil nejvyšší vládní juntu v čele s infantem donem Antoniem. Ale už v květnu tato junta zmizela. Ústřední vláda neexistovala, 
a tak si vzbouřená města tvořila vlastní junty řízené juntami v hlavních provinčních městech. Tyto provinční junty byly vlastně 
nezávislými vládami a každá z nich si vytvořila vlas _tní armádu. Junta zástupců v Oviedu prohlásila, že všechna svrchovaná moc · přešla do jejích rukou, vyhlásila Bonapartovi válku a vyslala do Anglie delegaci, která tam měla uzavřít příměří. Stejně postupo
vala později junta v Seville. Je zajímavé, že sám tlak okolností
vehnal tyto fanatické katolíky do spolku s Anglií, mocností, kteroubyli Španělé zvyklí považovat za vtělení nejodpornějšího kacířství,za něco jen trochu lepšího než sám Veliký Turek*. Aby se ubrániliproti francouzskému ateismu, vrhli se do náruče britskému pro
testantství. Není proto divu, že Ferdinand VII., když se pak vrátildo Španělska, prohlásil v dekretu, jímž se obnovovala svatá inkvizice, že jednou z příčin,

„které poskvrnily čistotu náboženství ve Španělsku, byla přítomnost cizích
vojsk, . vyznavačů různých sekt, vesměs nakažených nenávistí ke svaté církvi
římské".Provinční junty, které se tak rychle vytvořily a byly na sobě 
navzájem nezávislé, uznávaly určitou, ovšem velmi nepatrnou
a mlhavou nadřazenost nejvyšší junty v Seville, neboť v době, kdyMadrid byl obsazen cizím vetřelcem, byla Sevilla pokládána za hlav
ní město Španělska. Tak byla nastolena jakási velmi anarchická federální vláda, zmítaná protichůdnými zájmy, lokální řevnivostí
a soupeřením o vliv, která nebyla vhodným nástrojem pro sjednocení vojenského velení a zkoordinování vojenských operací.Provolání těchto junt k lidu jsou prodchnuta hrdinstvím a silou
lidu, který náhle procitl z dlouhé letargie a vrhl se jakoby zelektrizován do horečné činnosti, ale přesto se v nich ozývá i ona okázalánabubřelost, styl, v němž se mísí fraškovitost s bombastičností, ona rozvláčná mnohomluvnost, pro kterou Sismondi obdařil španělskouliteraturu epitetem „orientální" .251 Kromě toho se v nich projevuje dětinská marnivost vlastní španělské povaze - členové junt si například osobovali titul „Výsost" a nosili nádherné uniformy.

* - tj. turecký sultán. (Pozn. red.) 
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. . . . . ť ba připomenout dvě okolnosti -V souvislosti s Juntami Je re 1 ťmco. d v dčí o nízké úrovni lidu v době, kdy povsta ' za 1 Je na sve . b 1 cleny všeobecným hlasodruhá brzdila rozvoJ revoluce. Junty Y Y v - . 1 v f ,, váním; ale „pravé nadšení nižších tříd se pr0Jevo;1alov; r�s :snos \ú 

V 1·1 bvykle J. en své přirozené představene, pns usm y vy 
o i y o . . v ál d h enstvo a sem tam . · vv, · v ' v

l hty za n1m1z st O UC OV , 1 mzs1 provmcm s ec ' . v v · L' d i b 1 tak dalece nějaké význačné osobnosti z rad burzoaz1e. 1 s y b šš' vědom své slabosti, že svou iniciativu omezoval nž�
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v
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. . tv 1 . ale nesna 1 se uz J tv'dy donutil postavit se proti ve re Cl, l"d f1 • v,kl d první na co 1 tento odboj us:tň�::�šl

� d:::��
e
:;J� z �ar��sti a 

1p!e�s:avení pomyslel, byllob',, čly • . ty" Tak byli v J·untách hlavne hde zvoklášterů k vo e enu JUn · , · dé k v, 
lení na základě svého dřívějšího spokče�ské�o ?osptt:Vem, l

{- d ' k�eyr;. . v . v 
é . en ne revolučJil vudc1. ntom i ' byh vsechno mozn , J ·. · b v• k vymezil jejichvytvářel tyto orgány,_t���:�:���:;:r�t 1j:�t�,- ty samozřejm�moc nebo aby stanovi J J · š'v"ly a dobú svého trvám . · k by svou moc roz 1n . - · myslely Jen na to, Ja , , . . · t'vy lidu z počátkuv· A k t t prvm vytvory m1cia 1 -prodlouz1ly · ta - - Y O 1 . · v dč"ly. 

se jako hráze proti revoluce přetrvaly celou revo uc1 a osve i v, ;v. . . 
revolučnímu přívalu; kdykoli se vzedmul pnhs vy�okq.. . 20 Č 1808 když Josef Bonaparte vstoupil do �adndu,. ervence , - • · ·  v 1 l generá-. . . - B "lénu 14 000 Francouzu, Jlmz ve e i . . donutil Castanos u . a1 

složili zbraně a za několik dni na\o 

lové Dupont _a Ve:�dr�!: do Burgasu�- A ještě <;lálší_ dvě událostimte� Jose�;;i;; Španěly: předně generál Palafox vyhnal ze Za�<1;_ve m1 povz druhé v La Coruni přistala armáda markyze_gozy Lefebvra, a zlka 7000 mužů kteří ač jim v t�m Francouzide la Romana, ce em ' ' . . 
bránili, připluli z ostrova Fynu, aby pom�hi\své :e:·část vysoké PO bitvě u Bail�nu revoluce vyvrc 0. 1 a, . . . dv 
.šlech kt�:rá -qznala dynastii Bonap�rtů nebo se d_osud .mo� :ty, , , v·d la na stranu hdu - což pro hd.byla ovse . držela: v ustram, �e pn � . . .'1hoda velmi pochybná. . · · · 
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III 

Rozdělení moci mezi provinční junty zachránilo Španělsko 
při prvním otřesu, který způsobil Napoleonův vpád, a to nejen tím, 
že znásobilo schopnost země k odporu, ale i tím, že zmátlo útoč
níka, který nevěděl, proti komu se obrátit nejdřív; Francouzi byli 
úplně zmateni, když poznali, že centrum španělského odporu je 
všude a nikde. Ale přesto brzy po kapitulaci u Bailénu a po Josefově 
útěku z Madridu cítili všichni, že je nutné vytvořit nějakou ústřední 
vládu. Po prvních úspěších se spory mezi provinčními juntami tak 
zostřily, že např. generál Castafios jen taktak zabránil tomu, aby 
Sevilla netáhla proti Granadě. Francouzská armáda, která -
kromě jednotek, jimž velel maršál Bessieres - ustupovala v hrozném 
zmatku k linii Ebra, mohla být snadno úplně rozprášena nebo 
přinejmenším donu·cena přejít hranice, kdyby byla soustavně zne
pokojována; ale takto :se mohla vzpamatovat a zaujmout silné 
pOstavení. Avšak rozhořčení celého národa proti malicherné řevni-

··vosti junt a proti pohodlnosti a nedbalosti velitelů vzbudilo přede
vším krvavé potlačení povstání v Bilbau, provedené generálem
Merlinem.252 Bylo nanejvýš nezbytné koordinovat vojenské operace;
bylo jisté, že Napoleon znovu přitáhne v čele vítězné armády
sebrané na březích Němenu, Odry a v Pobaltí; bylo zapotřebí
mít nějaký společný orgán, který by uzavřel spojenecké smlouvy
s Velkou Británií nebo s některou jinou mocností a který by udr
žoval spojení se španělskou Amerikou a vybíral od ní daně; v Bur
gosu byla nastolena francouzská ústřední moc a bylo nezbytné
postavit oltář proti oltáři. Všechny tyto okolnosti přiměly sevill
skou juntu k tomu, že se zřekla - ač nerada - své mlhavé a spíš
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nominální svrchovanosti a že několika provinčním juntám navrhla, 
aby vybraly ze svého středu po dvou zástupcích, kteří by pak spo
lečně vytvořili ústfedn{ juntu; provinční junty se měly nadále věnovat 
záležitostem týkajícím se vnitřní správy svých obvodů, ,,ale v pat
řičné závislosti na ústřední vládě". A tak se ústřední junta složená 
z 35 zástupců provinčních junt (34 za španělské junty a jeden za 
Kanárské ostrovy) sešla v Aranjuezu 25. září 1808, těsně předtím, 
než ruský car a němečtí panovníci padli v Erfurtu k nohám Na
poleonovi 253

• 

Za revoluční situace obráží osud armád pravou povahu ob
čanské vlády ještě víc než za normálních okolností. Ústřední juntu, 
jejímž posláním bylo vyhnat ze španělské půdy vetřelce, vypudily 
úspěchy nepřátelských zbraní "'z Madridu do Sevilly a ze Sevilly 
do Cádizu, kde neslavně skončila. Za její vlády došlo k řadě potup
ných porážek, k naprostému zničení španělských armád a nakonec 
k rozpadu pravidelné války na ojedinělé akce: geril. Španělský 
šlechtic Urquijo napsal 3. dubna 1808 Cuestovi, kastilskému gene
rálkapitánovi*: 

,,Naše Španělsko je jako gotická stavba vybudovaná z různých kamenů, 
s tolika silami, výsadami, odlišnými zákony a obyčeji, kolik je provincií. Ve Špa
nělsku neexistuje nic takového, čemu se v Evropě říká veřejné mínění. A z těchto 
důvodů nebude nikdy možné nastolit nějakou ústřední moc, která by byla tak 
silná, aby byla s to sjednotit naše národní sily," 

I když největší překážkou, která stála v cestě při vytváření 
revolučního centra, byla faktická situace ve Španělsku v době fran
couzského vpádu, nebyla zároveň ústřední junta už pro své složení 
vůbec schopna řešit hroznou krizi, v níž se Španělsko octlo. Ústřední 
junta měla příliš mnoho členů a byla příliš nahodile složena, než 
aby se mohla stát výkonným orgánem, a měla příliš málo členů, 
než aby si mohla dělat nárok na autoritu Národního konventu2H. 
Právě proto, že dostala moc od provinčních junt, nebyla schopna 
povznést se nad ctižádostivé ambice, nepřejícnost a sobeckou vrto
šivost těchto junt. Z těchto provinčních junt - jejichž členové, jak 
jsme ukázali v dřívějším článku, byli vesměs zvoleni díky postavení, 

* - generálkapitán (capitán general) byl nejvyšší vojenský velitel pro
vincie v hodnosti polního maršála. (Pozn. ču. red.)
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,které měli ve staré společnosti, a .ne proto, že by byli s to nastolit 
.novou - byli do ústřední junty vysláni zase španělští grandové, 
preláti, kastilští hodn<?Stáři, bývalí , ministři, vysocí civilní i vojenští 

.úředníci, a ne li�é, kteří se objevili s revolucí. Španělská revoluce 

selhala hned na počátku tím, že_ se snažila držet se v mezích legiti-
mity a slušnosti. 

Dvěma nejvýznačnějšími členy ústřední junty, pod jejichž 
prapory se seskupily dvě velké strany junty, byli Floridablanca 
a Jovellanos, oba pronásledovaní kdysi Godoye�, bývalí ministři, 
neduživí starci, přivyklí za celý svůj život obřadným a pedantickým 
průtahům španělského režimu; jehož slavnostní a rozvláčná poma
lost se stala příslovečnou už za Bacona, kte�ý jednou zvolal: ,,Kéž 
by ke mně smrt p�išla ze Španělska, alespoň by přišla pozdě!"255 

Floridablanca a Jovellanos ztělesňovali protiklad, ale proti
klad z toho období 18. století, které předcházelo éru francouzské 
revoluce; Floridablanca .byl plebej�ký byrokrat, Jovellanos arist�
kratický lidumil; jeden byl 1,toupe;:ncem �_praktickým vykonavite
lem osvíceného despotismu, jehož představiteli byli Pombal Bed
fich II. a Josef li.; druhý byl „př�telem lidu", ,a d�ufal, že _jej po
vznese ke svobodě pqmocí celé řady pečlivě promyšlených ekono
mických .zákonů a písemným šířením ušlechtilých doktrín .. Oba 
však byli odpůrci feudálních přežitků, přičemž jeden se snažil 
osvobodit od nich monarchiékou moc a druhý chtěl zbavit feudál
ních pout 9bčanskou společnost. 'úloha, kterou' každý z nich sehrál 
·v dějinách své vlasti, odpovídala rozdílnosti jejich názorů. Florida
blanca neomezeně vládl jako ministerský předseda za Karla III., 
a čím větší byl odpor, na který narážel, tím despotičtěji· vládl. 
J_ovellanos, jehož ministerská dráha za Karla IV. byla velice krátká,
.s1 získal vliv na španělský lid ne jako ministr,· ale jako učenec ne
.získal si jej dekrety,· ale esejemi. Floridablanca, když jej bouřlivá 
doba vynesla dp čela revoluční vlády, byl osmdesátiletý stařec, 
·neotřesený pouze ve své víře v despotismus a v nedůvěře v živelné
:síly lidu. Než odjel jako poslanec do Madridu, uložil ú, městské rady
v Murcii tajriý protest; v něniž prohlašoval, že ustoupil jen násilí 

a z ob':v před vražednými úklady lidu a že podepisuje tento proto
kol především proto, aby: IllU :�ál Josef nernbh{ někdy zazlíva_t, že 
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přijal mandát od lidu. Nespokojil se s tím, že se vrátil k t_radicím 
svého mužného věku, ale vrátil se dokonce i k těm opatřením z doby, 
kdy byl ministrem, která nyní považoval za ukvapená. A tak tento 
muž, který kdysi vyhnal ze Španělska jezuity256, sotvaže se dostal 
do ústřední junty, zasloužil _se o to, že jim byl povolen návrat „jako 
soukromým osobám". Uznával jedinou změnu, k níž došlo od dob 
jeho vlády, a to, že Godoy, který ho vyhnal a zbavil velkého hraběte 
Floridablanku jeho neomezené vládní moci, byl nyní znovu vy
střídán týmž hrabětem Floridablankou ·a tentokrát vyhnán sám. 
A tohoto muže si ústřední junta vybrala za svého předsedu a tohoto 
muže uznávala většina v ústřední juntě jako neomylného vůdce. 

Jovellanos, který stál v čele vlivné menšiny v ústřední juntě, 
také zestárl a ztratil mnoho životních sil za dlouhého strádání ve 
vězení, kam ho uvrhl Godoy. Avšak ani v dobách, kdy se mu vedlo 
nejlépe, nebyl mužem revolučních činů, ale spíš loajálním reformá
torem, ktery byl příliš nerozhodný při výběru prostředků, a proto 
nikdy nic nedokázal. Ve Francii by byl šel asi tak daleko jako 
Mounier nebo Lally-Tollendal, ale ani ·o. krok dál. V Anglii by 
se byl stal populárním členem Horní sněmovny. Ve Španělsku, které 
povstalo, mohl dodávat - ideje vznětlivé mládeži, ale pokud jde 
o praktickou činnost, nemohl se měřit ani s úslužnou vytrvalostí
takového Floridablanky. Nezbavil se úplně aristokratických před
sudků, a proto měl značný sklon k montesquieuovské anglománii;
a tak se tento ušlechtilý muž zdál ztělesněným důkazem toho, že
i když se ve Španělsku výjimečně objeví duch schopný zobecňovat, 
pak jedině na úkor osobní energie, kterou je tam třeba věnovat 
místním záležitostem. 

V ústřední juntě bylo ovšem několik lidí .- v jejich čele stál 
clon Lorenza Calvo de Rozas, poslanec za Zaragozu - kteří sice 
sdíleli reformátorské názory Jovellanosovy, ale zároveň na juntu 
naléhali, aby přikročila k revolučním akcím. Bylo jich však příliš 
málo a byli příliš neznámí, než aby byli s to vytlačit pomalý pa
rádní kočár, kterým byla junta, z vyježděných kolejí španělského 
ceremoniálu. 

Tento mocenský orgán, tak těžkopádný svým složením, tak 
nemohoucí svým zřízením, s takovými · přežitky minulosti v čele, 
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měl dokončit revoluci a porazit Napoleona. Byla-li jeho provolání
stejně silácká, jako byly jeho skutky slabošské, bylo to zásluhou
španělského básníka dona Manuela Quintany, neboť junta měla 
tolik vkusu, že ho jmenovala svým sekretářem a pověřila ho skládá
ním svých manifestů. 

A tak jako se. Calderonovi chlubní hrdinové vždycky uváděli
únavným výčtem všech svých titulů, protože si pletli konvenční
tituly s pravou velikostí, postarala se i junta především o vydání
dekretů o tom, jaké pocty a vyznamenání jsou spojeny s jejím vzne
šeným postavením. Její předseda obdržel titul „Výsost", ostatní 
členové „Jasnost", zatímco juntě in corpore* byl vyhrazen titul
,,Veličenstvo". Rozhodli se nosit jakousi parádní uniformu, při
pomínající generálskou, ověsili si hruď řády reprezentujícími oba 

světy a odhlasovali si roční plat 120 000 reálů. Byl to nápad hodný
staré španělské školy, že si vůdcové vzbouřeného Španělska -
mají-li slavnostně a důstojně vstoupit na historické jeviště Evropy
- musí navléci divadelní kostýmy. 

Kdybychom se zabývali vnitřní historií junty a podrobnostmi
její vlády, vymykalo by se to rámci našeho nástinu. Nám tu postačí,
zodpovíme-li si dvě otázky. Jaký vliv měla junta na vývoj španěl
ského revolučního hnutí? Jaký vliv měla na obranu země? Zodpo
víme-li si tyto dvě otázky, ujasní se nám leccos z toho, co nám ve
španělských revolucích 19. století dosud připadalo tajemné a ne
pochopitelné. 

Hned na počátku pokládala většina ústřední junty za svou
hlavní povinnost potlačit první revoluční rozmach. Proto znovu
přitáhla uzdu tisku a jmenovala nového velkého inkvizitora, jemuž
naštěstí Francouzi zabránili, aby se ujal svého úřadu. Ačkoli vět
šina nemovitého majetku ve Španělsku byla tehdy prohlášena za ne
zcizitelnou (tzv. mrtvá ruka) - v podobě dědičných šlechtických
statků a neprodejných církevních statků - nařídila junta zastavit
prodej statků „mrtvé ruky", který už začal, a dokonce vyhrožovala,
že zruší soukromé smlouvy týkající se prodeje církevních statků.
Uznala státní dluh, ale nepodnikla žádné finanční opatření, aby

• - jako celku. (Pozn. red.)
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k• k ' · · · b vhem staletí zaškrtla z rozpočtu spousty závaz u, teryrm !�J e v tížil úplatné vlády, nebo aby reformovala pnsl?večne_ nespravved
liv/ nesmyslný a nesnesitelný daňový systém, či aby lidu otevrela 

nové zdroje výrobní činnosti tím, že by rozbila feudální okovy.



IV 

Už za vlády Filipa V. řekl Francisco Benito Soledad: ,,Všechny svízele Španělska pocházejí od togados (právníků)."257 Navrchol zhoubné španělské vrchnostenské hierarchie byla dosazenakastilská královská rada (Consejo Real). Tento orgán - který sezrodil v bouřlivých dobách donů Juanů a Jindřichů a jejž Filip II.,když poznal, že je cenným doplňkem Santa officia*, ještě posílil -využil všech tehdejších pohrom i slabosti tehdejších králů a uchvátila soustředil ve svých rukou nejrozmanitější pravomoci a ke svéfunkci nejvyššího soudního dvora připojil ještě funkci zákonodárcea vrchního dozorce nad správou všech španělských království. Takměla tato rada ještě větší moc než francouzský parlament, jemuž sev lecčem podobala, až na to, že se nikdy nepostavila na stranu lidu.Jako nejmocnější orgán starého Španělska byla královská rada samozřejmě nejnesmiřitelnějším nepřítelem nového Španělska a všechnových lidových orgánů, které ohrožovaly její neomezený vliv.Jakonejvyšší orgán právnického stavu a ztělesněná záruka jeho výsada beztrestnosti všech jeho přehmatů měla královská rada samozřejmě všechna ta nesčetná práva a všechen vliv, které byly nerozlučně spjaty se španělskou justicí. Byla to tedy síla, s níž revoluce nemohla uzavřít kompromis, kterou musela smést, protožejinak by později tato síla smetla revoluci. Jak jsme si ukázali v jednom z předešlých článků, královská rada se zhanobila tím že' přešla k Napoleonovi, a touto zradou ztratila všechnu vážnostv očích lidu. Přesto ústřední junta provedla tu hloupost, že v den,

* - inkvizičního soudu. {Po;:n. red.) 
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kdy se ujímala své funkce, oznámila královské radě, že se ustavila, 
a vyžadovala od ní přísahu věrnosti; zároveň prohlásila, že až jí 
složí přísahu věrnosti královská rada, rozešle text této přísahy všem 
ostatním úřadům a institucím ve Španělsku. Z tohoto nerozvážného 
kroku, proti němuž otevřeně protestovala celá revoluční strana, 
královská rada usuzoval4, že ústřední junta potřebuje její pomoc; 
vzpamatovala se ze své malomyslnosti a po několika dnech před
stíraného váhání se ústřední juntě neochotně podrobila; při sklá-· 
dání přísahy však dala najevo své reakční pochybnosti a doporu
čila ústřední juntě, aby se rozešla a omezila počet svých členů na 
tři až pět podle zákona 3, oddíl 2, článek 15258, a aby nařídila 
okamžité rozpuštění provinčníchjunt. Když se do Madridu vrátili 
Francouzi a rozehnali královskou radu, ústřední junta - která: si 
zřejmě nevzala poučení z hrubé chyby, jíž se dopustila hned na 
začátku - provedla další hloupost a vzkřísila královskou radu tím, 
že vytvořila Consejo Reunido; tj. sdruženou královskou radu, spoje
ním Consejo Real s ostatními troskami někdejších královských rad. 
Tak ústřední junta sama dodala kontrarevoluci ústřední moc, 
která soupeřila s její mocí, která jí neustále dělala potíže a mařila 
její akce svý�i intrikami a pikli, která se snažila přimět ji k nej
Ifepopulárnějším krokům a pak, stavějíc na odiv své ctnostné roz
hořčení, ji pranýřovala před rozhněvaným lidem. Není snad ani 
třeba připomínat, že když ústřední junta nejprve sama uznala a pak 
pomohla obnovit královskou radu, nemohla provádět žádné re
formy ani v organizaci španělského soudnictví, ani v naprosto 
špatném španělském civilním a trestním zákonodárství. 

Ačkoli ve španělském povstání převládaly národní a nábožen
ské prvky, projevovala se v prvních dvou letech velmi rozhodná 
tendence k sociálním a politickým reformám. Dokazují to všechny 
manifesty provinčních junt z té doby. Všechny tyto junty, třebaž<;, 
se většinou skládaly ze zástupců privilegovaných tříd, odsuzovaly 
staré zřízení a slibovaly radikální nápravu. Dokazují to ostatně 
i manifesty ústřední junty. V jejím prvním provolání k národu 
� 26: října 1808 se praví:

„Dvacet let tyranie vykonávané nejneschopnějšími lidmi přivedlo naši zemi 
na pokraj zkázy; nenávist a nesváry odcizily národ a jeho vládu. Lid, ještě ne-
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dávno utlačovaný a ponižovaný, neznající svou vlastní sílu a nenacházející 
ochranu proti vládním zlořádům ani u úřadů, ani v zákonech, se domníval, že 
cizí nadvláda bude snesitelnější než zhoubná tyranie, která ho ničila. Panství 
zvůle, vždy rozmarné a téměř vždy nespravedlivé, trvalo příliš dlouho; trpělivost 
lidu, jeho smysl pro pořádek, jeho šlechetná loajálnost byly příliš dlouho zneuží
vány; bylo na čase nastolit vládu zákona prospěšného všem. Byla tedy nutná 
náprava ve všech směrech.Junta hodlá vytvořit různé výbory, z nichž každý bude 
pověřen zvláštním oborem činnosti; těmto výborům je možno zasílat všechny 
přípisy o vládních a správních záležitostech." 

V provolání vydaném 28. října 1809 v Seville se praví:
,,Slabomyslný a vyžilý despotismus připravoval cestu francou�ské tyranii. 

Připustit, aby se vrátily někdejší zlořády, by byl stejně těžký zločin jako vydat 
vás do rukou Bonapartových." 

V ústřední juntě zřejmě existovala velmi originální dělba
práce: Jovellanosov� strana směla proklamovat a protokolovat
revoluční tužby národa, zatímco Floridablankova strana si vyhra
dila to potěšení, že ji přímo usvědčovala ze lži a stavěla proti revo
luční fikci kontrarevoluční skutečnost. Nám tu však jde o to, že
chceme na základě vlastních přiznání provinčních junt vůči
ústřední juntě dokázat tak často popíraný fakt, že v době prvního
španělského povstání se projevovaly revoluční tužby.

Jak ústřední junta využívala situace vhodné k provedení re
forem - příznivé nálady lidu, tlaku událostí a stavu bezprostřed
ního ohrožení - o tom si lze udělat představu podle toho, jak
jednali její komisaři v různých provinciích, kam byli vysíláni.Jeden
španělský spisovatel259 přímo říká, že ústředrií junta neoplývala vy
nikajícími lidmi, a tak si dala pozor, aby své význačné členy po
nechala v ústředí, a ven posílala ty, kteří nestáli za nic. Tito komi
saři byli zmocněni předsedat provinčním juntám a zastupovat
ústřední juntu ve všech jejích funkcích. Uvedeme jen pár ukázek,
jak si počínali: generál Romana, kterému španělští vojáci přezdí
vali markýz de las Romerias*, protože ustavičně pochodoval sem
a tam - a přitom jeho vojsko nikdy nebojovalo, leda když byl
náhodou pryč - tento Romana, když ho Soult porazil a vyhnal
z Galicie, se objevil v Asturii, a to jako komisař ústřední junty.
První, co udělal, bylo, že hledal záminku k hádce s oviedskou

* - podle „romerias" - ,,poutník". (Pozn. red.) 
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provinční juntou, která se usnesl� na v energ�c�ých � _revolučn�ch
opatřeních, a tím vzbudila proti sobe nenavist_ pnv1lego_vanyc�
tříd. Nerozpakoval se dokonce tuto juntu rozpustit a dosadit do m
své lidi. Když se o těchto rozporech v provincii, kde se všechen lid
jednotně postavil proti Francouzům, dověděl maršál Ney, okamžitě
přitáhl do Asturie se svým vojs��m, vyhnal mark_ýze de lvas Rome
rias vtáhl do Ovieda a po tn dny tam pleml. Kdyz koncem' k . roku 1809 Francouzi odtáhli z Galicie, přijel náš markýz a omi-
sař ústřední junty do La Coruni, uchvátil tam všechnu veřejnou
moc potlačil všechny obvodní junty, které se vytvořily za povstání,
a místo nich dosadil vojenské guvernéry; přitom členům těchto
junt vyhrožoval perzekucí, skutečně pronásledoval vlastence a pro
jevoval krajní blahovůli vůči těm, kdo drželi s nepřítelem, a vůbec
se ve všem projevoval jako úskočný, neschopný a vrtošivý hlupák.
A co vlastně provedly obvodní a provinční junty v Galicii? Na
řídily všeobecné odvody pro všechny třídy a osoby bez výjimky;
vybíraly daně od kapitalistů a statkářů; s�ížily platy �tátn�n_i úřed
níkům; nařídily církevním sborům, aby jim daly k dispozici obsah
svých pokladen. Zkrátka, dělaly revoluční opatření. Od dob slav
ného markýze de las Romerias Asturie a Galicie, dvě. provincie,
které se nejvíc vyznamenaly všeobecným odporem proti Francou
zům, odmítaly účastnit se války za nezávislost, protože jim už ne
hrozilo bezprostřední nebezpečí vpádu. 

Ve Valencii kde se zdálo, že se otvírají vyhlídky na nový
život, dokud byťiid ponechán sám sobě a vůdcům, které� si sám
zvolil byl revoluční duch zlomen zásluhou ústřední vlády. Ustřední
juntě 'nestačilo, že pro tuto provincii stanovila jako velitele jakéhosi
generála dona José Cara, poslala tam ještě jak? •;8':'é?o �lastn�ho"
komisaře barona Labazoru. Tento baron provmcm JUnte vytykal,
že se postavila proti některým příkazům shora, a 7:,ru!il její d�kre�,
jímž moudře suspendovala jmenování na uprázdnena kanovmctvi,
církevní beneficia a komturství a jejich výnosy přidělila vojenským
nemocnicím. Tak vznikly prudké spory mezi ústřední juntou a va
lencijskou juntou; a proto. později, za liberální správy maršála
Sucheta, zůstávala Valencie pasívní, proto horlivě prosazovala
Ferdinanda VII., když se vrátil, proti tehdejší revoluční vládě. 
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. V Cádizu, nejrevolučnějším místě tehdejšího Španělska, způ
sobila přítomnost komisaře ústřední junty, omezeného a domýšli
vého markýze de Villel, povstání, které vypuklo 22. a 23. února 
1809 a které by bylo mělo katastrofální následky, kdyby v pra
vý čas nepřerostlo ve válku za nezávislost. 

Ale nejlepší ukázkou toho, jak rozvážně si ústřední junta po
čínala při jmenování svých komisařů, bylo vyslání seňora Lozana 
de Torres jako delegáta k Wellingtonovi. De Torres se před anglic
kým generálem patolízalsky ponižoval, ale zároveň tajně informo
val juntu, že generálovy stížnosti na nedostatek potravin jsou na
prosto neopodstatněné. Když Wellington tohoto obojetného dare
báka prohlédl, vyhnal ho s ostudou ze svého tábora. 

Ústřední junta působila za velmi příznivých okolností a snadno 
mohla uskutečnit to, co proklamovala v jednom ze svých provolání 
k španělskému národu. 

„Prozřetelnosti se zlíbilo, abyste se za této hrozné krize nemohli přiblížit 

ani o krok k nezávislosti, aniž byste se zároveň přiblížili o krok ke svobodě."2eo

Když se junta chopila otěží vlády, neovládali Francouzi ještě 
ani třetinu Španělska. Dřívější mocenské orgány se buď rozpadly, 
nebo se podřídily útočníkovi, anebo se rozešly, když je k tomu 
vyzval. Junta mohla kterékoli opatření sociální přeměny, jímž by 
majetek a vliv církve a šlechty přešel do rukou buržoazie a rolnictva 

. 

' 

�rové�t _ve Jménu obrany společné vlasti. Měla stejně příznivou
situaci Jako francouzský Výbor veřejného blaha261

: k vnitřním 
otřesům došlo v době, kdy bylo nutné bránit se proti útoku zvenčí; 
kromě toho měla před sebou příklad smělé iniciativy, do které už 
byly některé provincie vehnány okolnostmi. Jí však nestačilo, že 

byla přítěží, která brzdila španělskou revoluci, a tak aktivně praco
vala ve prospěch kontrarevoluce: znovu nastolovala dřívější mocen
ské orgány, znovu kula okovy, které už byly rozbity, dusila revo
luční oheň všude, kde se rozhořel - sama nedělala nic a druhým 
bránila, aby něco dělali. V době, kdy ústřední junta zasedala 

v Seville, považovala i anglická toryovská vláda za nutné poslat 
jí 20. července 1809 nótu, v níž důrazně protestovala proti kontra
revolučnímu kursu junty - ,,obávajíc se, že junta by mohla udusit 
všeobecné nadšení". Kdesi jsem četl tento postřeh: Španělsko pro-
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dělalo všechno zlé co s sebou přináší revoluce, a přece nenabylo 

revoluční síly. Je-li na tomto výroku něco pravdy, pak je to zdrcu-
jící rozsudek nad ústřední juntou. , v„ 

Považovali jsme za nutné zabývat se obš1rneJi_ touto otávz�ou;
a to proto, že její rozhodující význam nepochopil dosud zadi:1-_Y
evropský historik. Jedině za vlády ústřední junty bylo možné spojit 

řešení požadavků a potřeb obrany země s přemě°:�u španělsk�
společnosti a emancipací španělského ducha, neboť Jm,ak �� musi
každá politická ústava při sebemenším styku se skutečnym_ zivo�em
rozplynout jako přízrak. Kortesy byly v do�ela opačné situaci -
byly zahnány na nejodlehlejší konec Pyrenejského poloostrova, �o 

dva roky byly odříznuty od většiny království francouzskou arma
dou, která je obléhala, a zastupovaly pomyslné Španělsko,v zatímc�
skutečné Španělsko bylo dobýváno nebo bojovalo. V dobe kortesu
bylo Španělsko rozděleno na dvě části. Na ostrově León - myš
lenky bez činů, a v ostatním Španělsku - činy_ �ez myšl:nek.
V době ústřední junty naopak bylo třeba neobyčeJne sl�bo�ti, ,ne
mohoucnosti a zlovůle nejvyšší vlády k tomu, aby se španelska valka 

odtrhla oď španělské revoluce. Není tedy pravda vto, co tvrdí frva��
couzští a angličtí autoři, že kortesy selhaly, protoze byly revol1;1cm ,
se�haly proto, že jejich předc�ůdci byli rea�ční a pvro�eškali ob;
dobí vhodné k revolučním akcim. Novodobych španelskych autoru
se kritika anglických a francouzských autorů i:i-emile ?otýká, alv�
zatím nedokázali vyvrátit jejich tvrzení; velmi neradi také slysi 

bon mot* abbého de Pradt : ,,Španělský lid se podobá Sganarellově
, v•1 ' k "262 ženě, ktera ,.touzi a po vypras u. 

* - průpovídku, vtip. (Pozn. red.)
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Ústřední junta selhala při obraně země, protože selhala ve 
svém _revolučním poslání. Byla si vědoma toho, že je slabá, že její
moc Je nepevná, že je nanejvýš nepopulární - jak jinak se tedy 
mohla pokusit čelit řevnivosti, žárlivosti a přehnaným nárokům 
svých generálů, obvyklým jevům ve všech revolučních obdobích 
·než nedůstojnými úskoky a malichernými pletichami? Žila v ne�
ustálém strachu �e svých vojenských velitelů, jimž nedůvěřovala,
a proto můžeme_iklidně věřit Wellingtonovi, který I. září 1809
napsal svému bratrovi markýzu Wellesleymu:

,,Měl jsem příležitost vidět, jak postupuje ústřední junta, a velice se obá
vá�, že při rozděl?vání svých sil nebere ani tak v úvahu vojenskou obranu a
VOJenské operace, Jako se zabývá politickými pletichami a snaží se dosáhnout
bezvýznamných politických cílů."

v, V �evoluč�ích dobách, kdy se uvolňují všechna pouta pod
rrn;nos�, I:: VOJenskou kázeň obnovit jedině tím, že se od generálů 
vyzaduJe pnsná občanská kázeň. Protože však ústřední junta vinou 
svého, nes�urodé�o složení nikdy nedokázala zvládnout generály,
generalove nebyli s to zvládnout vojáky a až do konce války nebyla 

ve španělské armádě nikdy ani průměrná kázeň a poslušnost. 
Tato neposlušnost byla živena nedostatkem potravin a šatstva 

a všech ostatních materiálních potřeb armády, protože morálka 
armády- jak to nazýval Napoleon - závisí plně na jejích materiál
ních podmínkách. Ústřední junta nebyla s to armádu pravidelně 
zásobovat, neboť tady nijak nepomáhaly manifesty chudáka bás
níka Quintany, a k�yby měla svým dekretům dodat pádnosti, byla 

by se musela uchýlit k těm revolučním opatřením, která vytýkala 
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provinčním juntám. Vždyť i všeobecné odvody bez ohledu na vý
sady a bez jakýchkoli výjimek a vyhlídka na dosažení kterékoli 
hodnosti v armádě pro všechny Španěly - vždyť i to bylo dílem 
provinčních junt, a ne ústřední junty. Jestliže tedy porážky španěl
ské armády zavinila kontrarevoluční neschopnost ústřední junty, 
pak tyto pohromy naopak ještě víc skličovaly tuto vládu, kterou 
všechen lid opovrhoval a které nedůvěřoval, a ještě zvyšovaly její 
závislost na náročných a přitom neschopných vojevůdcích. 

Španělská pravidelná armáda, i když byla všude poražena, 
přece se zas všude objevovala. Byla už víc než dvacetkrát rozprá
šena, ale pokaždé byla znovu připravena utkat se s nepřítelem 
a často se po porážce objevila s ještě většími silami. Když byla po
ražena, neměl z toho nepřítel nic, protože Španělé dovedli rychle 
utíkat, a tak neměli obyčejně velké ztráty na mužstvu, a ztráty 
v bitvě pro ně nic neznamenaly. Stáhli se v nepořádku do sierr* 
a určitě se znovu shromáždili a znovu objevili ve chvíli, kdy se to 
dalo nejméně čekat, s novými posilami a schopni ne-li čelit fran
couzské armádě, tedy alespoň ji nutit k neustálému pohybu a k roz
ptylování svých sil. Byli šťastnější než Rusové v tom, že ani nemuseli 
umírat, aby mohli vstát z mrtvých. 

Nešťastná bitva u Ocafíi, svedená 19. listopadu 1809, byla 

poslední velkou pravidelnou bitvou, kterou Španělé vybojovali; 
potom se už omezili jen na gerilový boj. Už ta skutečnost, že se 
upustilo od vedení pravidelné války, svědčí o tom, že národní 
vládní centrum zmizelo a do popředí vystoupila místní vládní 
centra. Když se porážky pravidelné armády stále opakovaly, začaly 
všude působit gerilové oddíly a masa lidu si přestala všímat, celo
národních porážek a byla nadšena místními úspěchy svýcli hrdinů. 
A alespoň v tomto klamu byla ústřední junta zajedno s lidem_:,, ,Gaceta' přinášela obšírnější zprávy o některých potyčkách genl 
než o bitvě u Ocafíi." 

Jako Don Quijote protestoval svým kopím proti střelnému 
prachu, tak protestovaly gerily proti Napoleonovi, jenže s jiným 
úspěchem. 

• - sierra, španělsky: hory, pohoří. (Pozn. čes. red.) 
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, .. , ,,Tyto gerily," píše „Oesterreichische militarische Zeitschrift" (sv. 1, 
.1821), ,,měly svou základnu - možno říci - v sobě a každá operace proti nim 
skončila tím, že její objekt zmizel." 

V dějinách gerilové války je třeba rozlišovat tři období. V prv
ním období_se chápalo zbraní obyvatelstvo celých provincií a vedlo 
·partyzánskou válku, například v Galicii a v Asturii. V druhém ob
dobí vedly gerilové oddíly vytvořené z trosek španělské armády,
ze španělských zběhů z francouzské armády, z pašeráků atd., válku

na vlastní pěst, nezávisle na jakémkoli vnějším vlivu, a tak, jak to
vyhovovalo jejich bezprostředním zájmům. Šťastná náhoda a pří
znivé okolnosti jim často umožnily ovládnout celé oblasti. Dokud
bylo složení geril takovéto, nevypadaly jako celek nijak hrozivě,
ale přesto byly pro Francouze velice nebezpečné. Tvořily základ
pro skutečné ozbrojení lidu. Jakmile se naskýtala vyhlídka na ně
jakou kořist nebo když° se chystala nějaká složitější akce, nejaktiv
nější a nejodvážnější muži z lidu odcházeli z domova a přidávali se
ke gerilám. Ty se bleskurychle· vrhly na vyhlídnutou kořist nebo
"zaujaly bojovou sestavu, podle toho, k čemu se chystaly. Často je
·bylo vidět, jak celý den vytrvale pozorují ostražitého nepřítele
a chystají se zajmout nepřátelskou spojku nebo přepadnout ne-
přátelský trén. Takto přepadl Mina mladší navarského místo
držícího, jmenovaného Josefem Bonapartem, a Julián zajal velitele
Ciudad Rodriga. Jakmile· byla akce provedena, každý šel zas po
svém, a bylo vidět, jak se ozbrojení muži rozcházejí všemi směry,
a vesničané, kteří se zúčastnili akce, se klidně vrátili ke své denní
práci, ,,aniž si někdo povšiml jejich nepřítomnosti". Tak byla pře
. rušena doprava na všech silnicích. Všude byly tisíce nepřátel, a ani
'jednoho nebylo vidět. Nebylo ·možné vyslat někam kurýra, aby
·nebyl chycen; nebylo možné dopravit někam bezpečně zásoby;
:zkrátka nebylo možné se hnout, protože každé hnutí pozorovaiy
·stovky očí. Přitom se nedal zasáhnout kořen takto organizovaného
boje. Francouzi museli být stále ve střehu proti nepříteli, který stále
:unikal, pokaždé se znovu _objevoval, byl všude, a přitom ho nebylo
'vidět, protože dovedl využít každé hory, aby se skryl.

„Francouzské síly," říká abbé de Pradt, ,,nevyčerpávaly ani bitvy, ani
srážky, ale nepřetržité znepokojování neviditelným nepřítelem; když tohoto
nepřítele pronásledovaly, ztratil se mezi lidem a z jeho.středu.se zase hned znovu
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vynořoval s obnovenými silami. Francouzská armáda skýtala věrný obraz lva 
z bajky, kterého uštípal komár." 

V třetím období se gerily snažily zavést podobný řád jako 
v pravidelné armádě, stav oddílů byl zvýšen na 3000-6000 mužů, 
pak ovšem přestaly být záležitostí celé oblasti a staly se nástrojem 
·v rukou hrstky vůdců, kteří jich využívali tak, jak to nejlépe vy
hovovalo jejich cílům. Díky této změně v systému geril získali
Francouzi v boji proti nim značnou převahu. Protože gerilové
oddíly teď byly příliš početné, než aby se mohly ukrývat a náhle
mizet, aniž se daly donutit k bitvě, jak to dělaly dříve, byly často
přepadeny, poraženy, rozprášeny a po delší dobu nebyly s to znovu
znepokojovat nepřítele.

Srovnáme-li tato tři období gerilové války .s politickými ději
nami Španělska, vidíme, že obrážejí tři fáze postupného ochlazo
vání lidového nadšení, které zavinila kontrarevolučnost vlády.
Partyzánská válka začala pozdvižením všeho obyvatelstva, pak byla
vedena v gerilových oddílech, jejichž zálohu tvořily celé oblasti,
a skončila přeměnou v corps francs*, které se každou chvíli mohly
buď zvrhnout v lupičské bandy, nebo klesnout na úroveň pravi
delných pluků.

Odcizení nejvyšší vládě, uvolněná kázeň, ustavičné porážky,
neustálé formování, rozklad a nové formování kádrů, které trvalo
šest let, muselo celé španělské armádě nezbytně vtisknout ráz
pretoriánství a zároveň ji změnit v povolný nástroj nebo důtky
v rukou jejích velitelů. Pokud jde o generály, ti zase buďto byli
členy ústřední vlády, nebo se s ní hádali, nebo proti ní intrikovali
a přitom vždy vrhali na misku politických vah svůj meč. Tak
Cuesta, který si později - jak se zdálo - získával důvěru ústřední
junty tou měrou, jak prohrával v bitvách celonárodního významu,
začal tím, že se spikl s královskou radou a že zatkl zástupce Leónu
v ústřední juntě. Generál Moria, člen ústřední junty, vydal Madrid
Francouzům a přešel do tábora stoupenců Bonapartových. Flou
tek markýz de las Romerias, rovněž člen ústřední junty, pletichařil
proti ní spolu s chvastounem Franciskem Palafoxem, bídákem

* - nepravidelné vojenské oddíly. {Pozn. red.)
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Montijem a s odbojnou sevillskou juntou. Generálové Castafios, 
Blake, La Bisbal (jeden z O'Donnellů) v době kortesů postupně 
působili a intrikovali jako regenti, a valencijský generálkapitán 
don Javier Elio nakonec vydal Španělsko na milost a nemilost 
Ferdinandovi VII. Pretoriánstvím byli rozhodně víc nakaženi gene
rálové než jejich vojsko. 

Přitom armáda a gerily - jejichž velitelé za války se zčásti 
rekrutovali z řad vynikajících řadových důstojníků, jako Porlier, 
Lacy, Eroles a Villacampa, zatímco do řadového vojska přišli 
později zase jako velitelé vůdcové z geril, jako Mina, Empecinado 
atd. - byly nejvíc revolucionovanou složkou španělské společnosti, 
neboť do nich přicházeli lidé ze všech vrstev včetně celé zanícené, 
dychtivé a vlastenecké mládeže, na niž nepůsobily uspávací snahy 
ústřední vlády a která nebyla zatížena okovy starého režimu; 
někteří z nich,jako Riego, se vrátili z několikaletého zajetí ve Fran
cii. Proto nás nemůže překvapovat vliv španělské armády za násle
dujících pohnutých událostí, kdy se buď ujímala revoluční inicia
tivy, anebo škodila revoluci svým pretoriánstvím. 

Pokud jde o gerily, je pochopitelné, že když po několik let 
působily na jevišti krvavých zápasů, když přivykly tuláckému životu 
a zvykly si dávat volný průchod všem svým vášním; nenávisti, 
pomstychtivosti i zálibě v loupení, musely se v mírových dobách 
stát velmi nebezpečnou cháskou, vždy připravenou na sebemenší 
pokyn ve jménu nějaké strany nebo v duchu nějaké zásady přidat 
se k tomu, kdo jim dobře zaplatí nebo poskytne záminku k loupež
ným výpravám. 

VI 

24. září 1810 se mimořádné kortesy sešly na Isla de León*;
od 20. února 1811 zasedaly v Cádizu; 19. března 1812 vyhlásily 
novou ústavu a 20. září 1813 - tři roky po zahájení - své zasedání 
skončily. 

Okolnosti, za nichž se toto shromáždění sešlo, nemají v ději
nách obdoby. Dosud žádný zákonodárný sbor nebyl složen z členů 
shromážděných z tak různých částí světa a nedělal si nároky na 
kontrolu tak obrovského území v Evropě, Americe a Asii s tak 
rozmanitým obyvatelstvem a s tak spletitými zájmy; a při
tom bylo téměř celé Španělsko obsazeno Francouzi a samo 
shromáždění, doslova odříznuté od Španělska nepřátelskými 
armádami a zatlačené na malý výběžek země, mělo vydávat 
zákony téměř před zraky armády, která je obklíčila a obléhala. 
Ze vzdáleného cípu Isla Gaditana** chtěly kortesy položit zá
klady nového Španělska, jako to kdysi učinili jejich předkové 
z hornatého kraje u Cavadongy a v Sobrarbe.268 Jak si máme vy
světlit ten podivný zjev, že ústava z roku 1812 - kterou korunované 
hlavy Evropy později na veronském kongresu odsoudily jako nej
buřičtější výplod jakobínství - byla výplodem starého mnišského 
a absolutistického Španělska, a to v době, kdy bylo zdánlivě plně 
zaujato vedením svaté války proti revoluci? A jak si má.me dále 
vysvětlit to, že tato ústava náhle zmizela, že se ztratila jako stín -

* - ostrov na jihozápadním pobřeží Španělska, na jehož severním vý
běžku leží Cádiz. (Pozn. čes. red.) 

** Starověký latinský název Cádizu je „Gades"; odtud název okolí 
Cádizu - Isla Gaditana. (Pozn. čes. red.) 
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jako „suefío de sombra", jak říkají španělští historikové - jakmile 
přišl� do·styku s živým Bourbonem? Je-li zrození této ústavy hádan
kou,Je nemenší hádankou i její zánik. Abychom mohli tuto záhadu 
rozluštit, bude dobře začít stručným výkladem o této ústavě z roku 
1�12, kterou se Španělé pokusili později ještě dvakrát uvést v život, 
a_to P,?Prvé v letech 1820 až 1823 a podruhé v roce 1836. 

Ustava z roku 1812 má 384 článků a skládá se z těchto 10 
oddílů: 1) O španělském národu a o Španělech; 2) o španělském 
území, o náboženství, o vládě a o španělských občanech; 3) o kor
tesech; 4) o králi; 5) o soudech a soudnictví civilním i trestním· 
6) o vnitřní správě provincií a obcí; 7) o daních; 8) o národních
ozbrojených silách; 9) o školství; 10) o dodržování ústavy a o po-
stupu při provádění změn v ústavě.

Opírajíc se o zásadu, že 
„nositelem svrchované moci je v podstatě národ, jemuž jedinému tudíž 

přísluší výhradní právo stanovit základní zákony," 
ústava přesto vyhlašuje rozdělení mocí, podle něhož 

„zákonodárná moc přísluší kortesům spolu s králem"· provádění zákonů 
se svěřuje králi" a „aplikace zákonů v civilních a trestních '�ěcech přísluší vý
hradně soudům, neboť ani kortesy, ani král nejsou v žádném případě zmocněni 
vykonáv�t soudní 1:1r�vomoc, zaujímat stanovisko v projednávaných případech 
nebo nanzovat reV1z1 vyneseného rozsudku". 

Pro národní zastupitelstvo je základnou počet obyvatelstva, 
�a �aždých 70 000 obyvatel připadá jeden poslanec. Kortesy mají 
Jen Jednu snemovnu, a to poslaneckou; poslanci se volí všeobecným 
hlasováním. Volební právo mají všichni Španělé kromě služeb
nictva, osob, které ohlásily úpadek, a zločinců. Po roce 1830 ne
?udou mít volební právo občané, kteří neumějíčíst a psát. Volby 
JSOU však nepřímé, probíhají ve třech stupních: ve farnosti, v okrese 
a v provincii. Pro poslance neplatí žádný majetkový census. 
V článku 92 se sice praví: 
• , »1!á-li být někdo zvolen jako poslanec kortesů, je třeba, aby měl přimě
reny rocní důchod z osobního nemovitého majetku." 

. . Avšak článek 93 stanoví, že předcházející článek nabude plat
n��tl: teprve až �o kortesy výslovně prohlásí na některém ze svých
pnštich zasedám. Král nemá právo ani rozpouštět kortesy, ani 
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odročovat jejich zasedání; kortesy se scházejí v hlavním městě kaž
doročně vždy 1. března, aniž se svolávají, a zasedají nepřetržitě 
nejméně po tři měsíce. 

Každý druhý rok se _volí nové kortesy a žádný poslanec nesmí 
zasedat ve dvou po sobě následujících kortesech; to znamená, že 
poslanec může být znovu zvolen teprve po dvouletém mezidobí. 
Poslanci nesmějí požadovat ani přijímat odměny, penze nebo hod
nosti od krále. Státní sekretáři, členové státní rady a hodnostáři 
královského dvora nemohou být zvoleni za poslance kortesů. Ve
řejní úředníci ve službách vlády nemohou být zvoleni jako poslanci 

• kortesů za tu provincii, kde působí. Výdaje poslanců hradí příslušné
provincie; platí jim denní diety ve výši, kterou stanoví kortesy
v druhém roce své činnosti pro příští kortesy. Rozpravy v korte
s.ech nesmějí probíhat v přítomnosti krále. Mají-li ministři učinit
nějaké sdělení kortesům jménem královým, mohou - se zúčastnit
rozpravy v době a způsobem,jaké kortesy uznají za vhodné, mohou
v rozpravě promluvit, ale nesmějí být při hlasování. Král, asturský
princ a regenti musejí před kortesy přísahat na ústavu; kortesy také
řeší všechny faktické či právní problémy, �teré se snad vyskytnou
v otázce následnictví trůnu, a v případě potřeby volí regenty. Kor
tesy schvalují ještě před ratifikací všechny smlouvy o útočném spo
j_enectví, o subvencích a obchodní smlouvy, dovolují nebo nedovo
lují cizímu vojsku vstup na španělské území, nařizují zřízení nebo
zrušení úředp.ích hodností u soudů vytvořených podle ústavy a zři
zují nebo ruší veřejné ho9-nosti; každoročn� určují podle králova
doporučení počet pozemních i námořních sil v míru i za války, vy
dávají příkazy armádě, loďstvu a národní milici a všem jejich
složkám; určují výdaje na státní správu, každoročně �tanoví výši
daní, je-li třeba, vypisují státní půjčky, rozhodují ve všech záleži
tostech měny, vah a měr; stanoví celkový plán v otázkách školství,
střeží politickou svobodu tisku, dbají na to, aby se uskutečňovala
a uplatňovala odpovědnost ministrů atd. Král má jen právo suspen
zívního veta, jehož může použít při dvou po sobě následujících za
sedáních; je-li však týž návrh nového zákona předložen potřetí
a schválen kortesy příštího roku, rozumí se tím, že král dal svůj
souhlas, a král ho skutečně musí dát. Před skončením každého
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zasedání jmenují kortesy stálý výbor, skládající se ze sedmi poslanců,
který zasedá v hlavním městě až do příští schůze kortesů · úkolem
toho_to výboru je dbát na přísné dodržování ústavy a plnění zákonů.
Jestliže tento výbor zjistí nějaké nepřístojnosti, podává o tom zprávu
na nejbližší schůzi kortesů a v případě nebezpečí je zmocněn svolat
mimořádné zasedání kortesů. Král nesmí opustit království bez
svolení kortesů. Chce-li uzavřít sňatek, musí si vyžádat svolení
kortesů. Kortesy stanoví výši ročního důchodu královského dvora 

. .J:�inou t�jnou r�d?u královou je státní rada, v níž nejso�
rmmstn a ktera se sklada ze 40 osob: čtyř církevních hodnostářů
čtyř španělských grandů a dále z významných státních činitelů:
všechny členy státní rady vybírá král ze seznamu 120 osob, sestave�
ného kortesy; ten, kdo je právě poslancem, nemůže být členem
rady, a žádný člen státní rady nesmí přijmout od krále úřad, hod
nost nebo funkci. Členové státní rady nemohou být sesazeni bez
dostatečných důvodů prokázaných před nejvyšším soudem. Kortesy
určují plat těchto členů státní rady, jejichž mínění má král vyslech
n_out ve, všech d?l�!itých otázkách a kteří navrhují kandidáty pro
cirke�m a soudm urady. V oboru soudnictví se ruší všechny dřívější
conseJos* a zavádí se nová síť soudů, zřizuje se nejvyšší soud, před 

nímž mají být souzeni ministři, je-li proti nim vznesena žaloba 

a u něhož se mají projednávat všechny případy propuštění a sesa�
ze,ní čle�ů st�tní rady a . sou.�ců vyšších soudů atd. Procesy smějí
byt z,ahaJeny Jen tehdy, Jesthze se prokáže, že byl proveden pokus
o smir. Je zakázáno mučení, nátlak při výslechu a konfiskace ma.á
je,tku. Vše��nY. mivmořádné soudy se ruší, kromě vojenských a církev
�1ch, proti JeJ1chz rozsudkům je však možno se odvolat k nejvyš
s1mu soudu.

. Pro vnitřní správu měst a obcí (tam, kde obce neexistují,mají
?ýt vytvořeny _z obvodů s přibližně 1000 obyvatel) mají být vytvo
reny ayuntam1entos, skládající se z jednoho či více členů obecní
r�dy, ?becních �tarších a radních za předsednictví policejního 

načelmka (correg1dora); tyto ayuntamientos se volí ve všeobecných
volbách. Nemohou do nich býi: voleni státní úředníci, jmenovaní

* - rady. (Pozn. red.)
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a placení králem . Členství v obecní správě je třeba považovat za 

občanskou povinnost, od níž nemůže být nikdo osvobozen bez
závažných důvodů. Tyto obecní správy plní všechny své povinnosti
pod dohledem provinčních deputací.

Politickou správou provincie je pověřen guvernér ( jefe poli
tico) jmenovaný králem. Tento guvernér spolupracuje s provinčním
zastupitelstvem, jehož je předsedou a které volí obvody, když se
scházejí k všeobecným volbám členů nových kortesů. Tato pro
vinční zastupitelstva se skládají ze sedmi členů a mají k ruce tajem
níka placeného kortesy. Zastupitelstva mají zasedat nanejvýš 90 dní
v roce. Svou pravomocí a svými povinnostmi se podobají stálým
výborům kortesů. Všichni členové ayuntamientos a provinčních
zastupitelstev přísahají při nastoupení úřadu na ústavu. Pokud jde
o daně, jsou všichni Španělé bez výjimky povinni přispívat úměrně
svým prostředkům na státní výdaje. Ruší se všechny celnice, pone
chávají se jen v námořních přístavech a na hranicích. Všichni
Španělé jsou rovněž povinni vykonávat vojenskou službu; kromě
pravidelné armády má být v každé provincii vytvořen sbor národní
milice z tamějších obyvatel v síle odpovídající počtu obyvatel a 

jiným okolnostem. Konečně ústava z roku 1812 nemůže být změ
něna, doplněna nebo upravena ani v jednotlivostech, dokud ne-
uplyne osm let od doby, kdy nabyla platnosti.

Když se kortesy zabývaly tímto novým plánem španělského 

státního zřízení, uvědomovaly si samozřejmě, že takové moderní
politické zřízení by bylo naprosto neslučitelné se starým sociálním
systémem, a proto vydaly celou řadu dekretů, podle nichž se měly
provést organické změny v občanské společnosti. Tak zrušily inkvi
zici. Zrušily vrchnostenské soudnictví a zároveň i všechny feudální
výsady spojené s výhradami, zákazy a omezeními, např. o honbě,
rybolovu, užívání lesa, mlýnů atd ., kromě těch výsad, které byly
nabyty koupí a které mohly být vykoupeny. V celém království
zrušily kortesy vybírání desátků, zakázaly prozatím udělování
církevních prebend kromě těch, které byly spojeny s vykonáváním
bohoslužeb, a podnikly kroky ke zrušení klášterů a k sekvestraci
jejich půdy. 

Zamýšlely přeměnit obrovské ladem ležící pozemky, královské
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domény a obecní půdu v celém Španělsku v soukromý majetek, a to 
tak, že by polovinu této půdy prodaly a z výtěžku likvidovaly státní 
dluh, druhou část by přidělily po kouscích jako odměnu vlasti pro
puštěným vojákům, kteří bojovali ve válce za nezávislost, a třetí 
část by zd�rma a rovněž po malých kouscích rozdaly chudým rolní
kům, kteří touží po půdě, ale nemohou si ji koupit. Dovolily ohra
zování pastvin a ostatního pozemkového majetku, což bylo dosud 
zakázáno. Zrušily nesmyslné zákony, které znemožňovaly přeměnu 
pastvin v ornou půdu nebo orné půdy v pastviny, a vůbec zbavily 
zemědělství dřívějších svévolných a směšných předpisů. Zrušily 
všechny feudální zákony o pachtovních smlouvách i zákon, podle 
něhož nový pán dědičného statku nemusel potvrdit pacht sjednaný 
jeho předchůdcem, takže pachtovní smlouva pozbývala platnosti, 
zemřel-li ten, s kým byla sjednána. Zrušily takzvané voto de San
tiago, starobylou dávku, kterou tvořilo určité množství nejlepšího 
chleba a nejlepšího vína a kterou museli odvádět venkované v ně
kterých provinciích hlavně na vydržování santiagského arcibis
kupa a tamější kapituly. Nařídily zavedení rozsáhlé progresívní 
daně atd. 

Protože jedním z hlavních záměrů kortesů bylo udržet si 
americké kolonie, které se už začínaly bouřit, uznaly naprostou 
politickou rovnoprávnost amerických a evropských Španělů, vyhlá
sily všeobecnou amnestii bez jakékoli výjimky, vydaly dekrety proti 
útlaku domorodého obyvatelstva v Americe i v Asii, odvolaly tzv. 
mitas, repartimientos264 atd., zrušily monopol na rtuť a první 
v Evropě zakázaly obchod s otroky. 

Ústavě z roku 1812 se vytýkalo jednak - to jí vytýkal např .. 
sám Ferdinand VII. (viz jeho dekret ze 4. května 1814) - že je 
pouhou napodobeninou francouzské ústavy z roku 1791265, kterou 
přesadili do španělské půdy snílkové bez ohledu na historické tradice 
Španělska. Naproti tomu jiní - např. abbé de Pradt v díle „Ny
nější španělská revoluce"266 

- dokazovali, že kortesy zbytečně lpěly 
na zastaralých formulích, převzatých ze starobylých fueros267 a 
patřících do feudální doby, kdy královská moc byla omezena nad
měrnými výsadami grandů. 

Prayda je takov_á, že ústava z roku 1812 je jakous{ reprodukcí 
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starých fueros, ale chápaných v duchu francouzské revoluce a při
způsobených potřebám moderní společnosti. Například právo na 
povstání se všeobecně považuje za jednu z nejsmělejších novot jako
bínské ústavy z roku 1793268, avšak totéž prá'¼O najdeme už ve sta
rých sobrarbských fueros, kde se nazývá Privilegio de la Unión*. 
Vyskytuje se také ve staré kastilské ústavě. Podle sobrarbských 
fueros nemůže král bez předchozího souhlasu kortesů ani uzavřít 
rnír, ani vyhlásit válku, ani podepsat nějakou smlouvu. Stálý výbor, 
který tvoří sedm členů kortesů a který má dozírat na přesné dodr
žování ústavy v době, kdy nezasedá zákonodárný sbor, existoval 
už dávno v Aragonii a v Kastilii byl zaveden v době, kdy hlavní 
kortesy celého království byly sloučeny v jeden orgán. V době fran
couzského vpádu stále ještě existovala obdobná instituce v navar
ském království. Pokud jde o to, že členové státní rady jsou vybíráni 
ze seznamu 120 osob, které králi navrhují kortesy a také je platí 
..:___ tento prazvláštní výtvor ústavy z roku 1812 byl inspirován 
vzpomínkami na osudný vliv kamaril ve všech obdobích španělské 
monarchie. Státní rada měla tedy vystřídat kamarilu. Mimoto exis
tovaly obdobné instituce už v minulosti. Např. za vlády Ferdinanda 
IV. byl král neustále obklopen dvanácti občanskými poslanci, které
vysílala kastilská města jako členy královy tajné rady; a roku 1419
si delegace těchto měst stěžovala, že jejich zmocněnci nejsou už
po�štěni do královské rady. Na první pohled se zdá, že to, že nej
vyšší hodnostáři a dvořané nesměli být členy kortesů, stejně jako to,
že poslanci kortesů nesměli přijímat žádné hodnosti nebo úřady od
krále, bylo převzato z ústavy z roku 1791 a že to přirozeně vyplývá
z novodobého rozdělení moci, sankcionovaného ústavou· z roku
1812. Ale ve skutečnosti se s precedenty toho jednak setkáváme ve
staré kastilské ústavě, a za druhé víme, že lid se několikrát vzbouřil
a zavraždil ty poslance, kteří přijali hodnosti nebo úřad od koruny.
Pokud jde o právo kortesů jmenovat regenty za nezletilého panov
níka, uplatňovaly toto právo staré kastilské kortesy ve 14. století
v celých dlouhých obdobích nezletilosti panovníků.

Cádizské kortesy sice zbavily krále pravomoci, která mu vždy 

* - spolčovací právo. _(Pozn. red.)
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příslušela - svolávat, rozpouštět nebo odročovat kortesy; ale pro
tože kortesy se stávaly zbytečnými právě v důsledku těch metod, 
jimiž se králové snažili rozšířit své výsady, bylo naprosto nezbytné 
tuto královu pravomoc zrušit. Uvedené skutečnosti jsou snad dosta
tečným důkazem, že snaha omezit královskou moc - nejvýraznější 
rys ústavy z roku 1812, který si lze ostatně plně vysvětlit nedávnými 
pobuřujícími vzpomínkami na nenáviděný Godoyův despotismus -
pramenila ze starých španělských fueros. Cádizské kortesy jen pře
nesly kontrolu královské moci z privilegovaných stavů na národní 
zastupitelstvo. Jak se španělští králové obávali starých fueros, je 
vidět z toho, že když roku 1805 měl být vydán nový španělský zá
koník, vyšel královský příkaz nařizující, aby z něho byly odstraněny 
všechny pozůstatky feudalismu, které byly v posledním zákoníku 
a pocházely z doby, kdy monarchie byla slabá a králové byli nuceni 
činit svým vazalům ústupky podrývající jejich svrchovanou moc. 

Volba poslanců všeobecným hlasováním byla sice novinkou, 
ale nesmíme zapomínat, že kortesy z roku 1812 byly také zvoleny 
všeobecným hlasováním, stejně jako všechny junty; že by tedy ně
jaké omezení bylo porušením práva, které si lid už vydobyl; a ko-. 
nečně, že majetkový census v době, kdy téměř všechen nemovitý 
majetek ve Španělsku držela „mrtvá ruka", by byl vyloučil z hla
sování většinu španělského obyvatelstva. 

Vytvoření jediné sněmovny, v níž se scházeli zástupci lidu, 
rozhodně nebylo napodobením francouzské ústavy z roku 1791, jak 
by nás rádi přesvědčili škarohlídští angličtí toryové. Naši čtenáři 
vědí, že už za Karla I. (císaře Karla V.) ztratily šlechta a ducho
venstvo zastoupení v kastilských kortesech. Ale i v dobách, kdy 
kortesy byly rozděleny na brazos (větve) zastupující různé stavy, 
scházely se v jedné síni, jenže na oddělených místech, a hlasovaly 
společně. Z těch provincií, kde si za francouzského vpádu kortesy 
ještě udržely reálnou moc, jediná Navarra zachovávala starý zvyk 
a svolávala kortesy podle stavů; ale v naprosto demokratických 
shromážděních baskických provincií nebylo zastdupeno ani ducho
venstvo. A navíc i tam, kde si duchovenstvo a šlechta udržely své 
pověstné výsady, netvořily už dávno samostatné politické celky, 
které kdysi byly základními složkami dřívějších kortesů. 
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Oddělení soudní a výkonné moci, které uzákonily cádizské 
kortesy, požadovali už v 18. století nejosvícenější španělští státníci; 
a všeobecná nenávist vůči královské radě, která se projevila hned 
na počátku revoluce, si vynutila omezení pravomoci soudů na vlastní 
sféru jejich činnosti. 

Ta část ústavy, která se týká obecní samosprávy, je původním 
španělským výtvorem, jak jsme ukázali v dřívějším článku. Kortesy 
jen znovu zavedly starý municipální systém, z něhož jen oprášily 
starý středověký nános. Pokud jde o provinční zastupitelstva, která 
měla ve vnitřní správě provincií stejnou pravomoc jako ayunta
mientos v obecní, kortesy je vytvořily po vzoru podobných orgánů, 
které v době francouzského vpádu stále ještě existovaly v Navaře, 
Biskajsku a Asturii. Zrušením výjiinek z vojenské povinnosti kortesy 
jen sankcionovaly to, co se všeobecně praktikovalo za války o ne
závislost. Rovněž zrušení inkvizice jen sankcionovalo faktický stav, 
protože inkviziční soud, ačkoli jej ústřední junta znovu zavedla, se 
neodvážil začít znovu působit. Jeho svatí členové se spokojili s tím, 
že pobírali plat, a moudře čekali na lepší časy. Pokud jde o potla
čení feudálních zlořádů, kortesy neprovedly ani všechny ty reformy, 
které požadoval známý pamětní spis Jovellanosův, předložený 
roku 1795 královské radě jménem madridské hospodářské spo-
lečnosti. 

Už ministři osvíceného despotismu z konce 18. století, Florida-
blanca a Campomanes, podnikli první kroky v tomto směru. Kromě 
toho je třeba si připomenout, že v téže době, kdy zasedaly kortesy, 
působila v Madridu francouzská vláda, která ve všech provinciích 
obsazených Napoleonovým vojskem smetla všechny mnišské a feu
dální instituce a nastolila moderní správní systém. Bonapartistické 
listy tvrdily, že povstání bylo vyvoláno jen a jen anglickými intri
kami a úplatky a s pomocí mnichů a inkvizice. Do jaké Iníry 
soupeření s vládoú vetřelců blahodárně ovlivňovalo rozhodování 
kortesů, o tom je možné si udělat představu z toho, že dokonce 
i ústřední junta ve svém dekretu ze září 1809, jímž se oznamuje 
svolání kortesů, oslovila Španěly takto: 

,,Naši osočovatelé tvrdí, že bojujeme, abychom ubránili staré zlořády a od
věké nešvary naší zkažené vlády. Ukažte jim, že bojujete za štěstí a nezávislost 
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své vlasti, že už nikdy nechcete by' t hříčk vůl · · atd. ou z e a rozmarů Jedmého člověka" 
Naproti ton_iu v ústavě z roku 1812 nacházíme nesporné říz�a�y kompromisu mezi liberálními idejemi 18. století a temn�miprez1tky neomezené moci kléru. Postačí ocitovat 12. článek , t podle něhož us avy, 

a ří�k�á�::;:tví šp:n:�k�ho ná,roda je a_ �usí být vždy katolické, apoštolské ' �rav n ozenstv1. Národ Je chrání moudrými a s ravedlivý . zákony a zakazuJe vyznávání jakéhokoli jiného." p mi 

1 v• Nevbo 173. článek, podle něhož má král při svém nastolenís oz1t pred kortesy tuto přísahu: 
přís .;,_Já, � .. �l�sti boží a podle ústavy španělského království král španělský 
kato�ickX: 

ť,ri o u vše�ohoucím a při Písmu svatém, že budu bránit a chráni;' rimské a apostolské náboženství a nebudu ve své říši trpět žád é .. é "
' �ři p�drobnějším rozboru ústavy z roku 1812 dochází::/;:d k zave�u: ze tato ustava vůbec není otrockou napodobeninou fran�couzske �stavy z roku 1791, nýbrž že je svérázným a původním v , -plod?� s�anelského duchovního života ; obrozuje starobylé a nIrodm l?stltuce, ��vádí reformy, po nichž volali nejproslule.ší s is�vatele a státmc1 18. století, a dělá nezbytné ústupky li� � predsudkům. ovym 

VII 

K tomu, že se v Cádizu sešli nejpokrokovější lidé Španělska, 
. přispělo několik příznivých okolností. V době voleb bylo hnutí ještě 

na vzestupu a právě neoblíbenost ústřední junty způsobila, že se 
·hodně očekávalo od jejích odpůrců, kteří většinou patřili k revo
luční menšině národa. Na prvním zasedání kortesů byly zastoupeny 
téměř výhradně nejdemokratičtější provincie - Katalánie a Ga
licie; poslanci za León, Valencii, Murcii a Baleárské ostrovy se 
dostavili o tři měsíce později. V nejreakčnějších provinciích, vnitro
zemských, se - kromě několika míst - volby do kortesů vůbec 
nesměly konat. Za různá království, města a městečka starého Špa
nělska, kde volby znemožnila přítomnost francouzské armády, a za 
· zámořské provincie Nového Španělska, odkud se poslanci nemohli
dostavit včas, byli dodatečně zvoleni zástupci z toho množství lidí, 
které válečné zmatky zahnaly z provincií do Cádizu, a z těch čet
ných Jihoameričanů, obchodníků, domorodců a dalších osob, kteří 
se buď ze zvědavosti, nebo při vyřizování svých záležitostí dostali 
do tohoto města. Tak se stalo, že tyto provincie zastupovali lidé 
náchylnější k novotám a víc prodchnutí idejemi 18. století, než by 
pravděpodobně byli zástupci zvolení přímo na místě. Konečně velmi 
důležité bylo i to, že se .kortesy sešly v Cádizu, neboť toto město bylo
tehdy v celém království proslulé jako nejradikálnější a podobalo se 
spíš americkým než španělským městům. Tamější obyvatelstvo 
·zaplňovalo galerie v zasedací síni kortesů a krotilo reakcionáře, když
se jejich opozice stávala příliš troufalou, různými výhrůžkami 
·a nátlakem zvenčí.

Bylo by ovšem velkým omylem předpokládat, že v kortesech 
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měli většinu stoupenci reforem. V kortesech byly zřetelně zastouP:ny tři st:,��y: servilové, liberálové (názvy těchto stran se ze španelska rozsmly do celé Evropy) a „Američané"269, kteří hlasovalistřídavě s první nebo druhou stranou, podle toho, jak to vyhovovalojejich vlastním zájmům. Servilové, daleko nejpočetnější, se dávalistrhnout aktivitou, horlivostí a nadšením liberální menšiny. Poslanci � řad kněží, kteří tvořili většinu strany servilů, byli vždyochotni obětovat nároky trůnu, jednak proto, že dosud měli v dobrépaměti rozpory mezi církví a státem, jednak proto, že se chtěli zalíbit lidu, a tak si udržet výsady a nadpráví své kasty. Za rozprav o všeobecném hlasování, o jednokomorovém systému o odstranění�ajetkového censu a o právu veta se církevní strana' vždycky při�avala k demokra�čtější straně liberálů proti stoupencům anglickéustavy. Jeden z nich, kanovník Cafiedo, pozdější burgoský arcibiskup a neúprosný pronásledovatel liberálů, oslovil seňora Mufioze Torrera, rovněž kanovníka, ale příslušníka liberální strany,takto: 
. ,,Jste pro to, aby král měl nadměrnou moc, ačkoli jako kněz byste měl hájitzáJmy církve, a ne zájmy krále." 

. Li�erálové byli nuceni· dělat ústupky církevní straně, jak jsmeto viděli u �ěkterých článků ústavy z roku 1812. Když se jednaloo svobodě tisku, odsoudili ji páteři jako „neslučitelnou s náboženstvím". P� velmi bouřlivých debatách a po prohlášení, že všechny o�?_by maJÍ prá�o zveřejňovat své mínění bez zvláštního povolení,pnJaly kortesy Jednomyslně pozměňovací návrh, který vloženímslova „politické" oklešťoval toto právo na polovinu a všechny spisyo náboženských otázkách podléhaly dál cenzuře církevních institucí podle usnesení tridentského koncilu270• 18. srpna 1813, poschv_álení dekretu o opatřeních proti těm, kdo· by strojili úkladyproti ústavě, byl přijat další dekret stanovící že ti kdo budou stroiit'kl ' ' 
:.J u a�y v tom směru, aby španělský národ přestal vyznávat římsko-katolické náboženství, budou souzeni jako zrádci a trestáni smrtí.Když bylo zrušeno voto de Santiago, bylo v náhradu za to schváleno usnesení, jímž se svatá Teresa de Jesus prohlašovala za patronku Š�anělska. Liberálové se také střežili, aby nenavrhovali a nevydávali dekrety o zrušení inkvizice, desátků, klášterů apod., dokud
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nebyla vyhlášena ústava. Ale od té chvíle už ne�ylo možné zdolat 
opozici servilů uvnitř kortesů a duchovenstva _ nn;110 k�rtesy; 

Vysvětlili jsme si tedy okolnosti, za . n�chz vznikla �s�a;� 
z roku 1812 a které ovlivnily její charakteristické rysy; nym Jeste 
zbývá vysvětlit, proč ústava tak náhle a bez odporu zmizela ze světa, 
když se vrátil Ferdinand VII. Nikde na světě snad nedošlo k tak 
ponižující podívané jako v tomto případě. Když 16. dubna 1814 
Ferdinand vstoupil do Valencie, 

,,jásající dav se zapřáhl do jeho kočáru a každičkým slov;m i čine� ��va�
najevo, že si přeje zapřáhnout se do starého chomoutu; ozyvaly se vykř1ky •
,Ať žije náš jediný král!', ,Pryč s ústavou!' "

Ve všech velkých městech byla hlavní náměstí přejmenována 

na Náměstí ústavy (Plaza .de la Constitución) a byl tam postaven 

kamenný sloup s tímto označením. Ve Valencii byl tento slou? str
žen a místo něho postaven „prozatímní" dřevěný sloup s nápisem: 

Královské náměstí Ferdinanda VII." (Plaza Real de Fernando 
VII.) Sevillský lid rozehnal vše�hny dosava��ív�!ady �-místo nich
zvolil nové a to takové, jaké existovaly za dnveJšiho rez1mu, a p�k 
na těchto �ových úřadech žádal obnovení inkvizice. Lid táhl Fer�1-
nandův kočár z Aranjuezu až do Madridu. Když král vystoupil, 
dav ho vyzvedl na ramena, vítězně ho ukazoval obrovskému sběhu 
lidí před královským palácem a nesl ho �a rukou �ž do jeho �om�a�. 
Nad vchodem do zasedací síně kortesu v Madndu se skvel napis 

Svoboda" z velkých bronzových písmen; lůza se tam hnala, aby 
J�j strhla · přistavili si žebříky, vytrhávali písmeno po písmeni ze 
zdi, a pokaždé, když některé písmeno sho�ili dol�,,pro;á�e! přihlí
žající dav jejich počínání jásotem. Sebrali co neJvic z_apis� :' ko::
tesů liberálních novin a letáků a táhli v průvodu, v Jehoz cele sli 
mniši a kněží, řádoví i světští,. na jednom náměstí naházeli vše
chny tyto papíry na hromadu a zapálili jako pol!tické ,a�toda�é� 
potom se sloužila velká mše a zpívalo se Tedeum J�ko dikuvzdam 
za vítězství. Snad ještě důležitější než tato hanebna demonstrace 
městské chátry zčásti placené za tyto činy,jíž podobně jako neapol
ským lazaronů�271 lépe vyhovova�a roz�ařilá vlá�a král� a mni
chů než střízlivé panství buržoazie - Je ta skutecnost, ze druh� 
všeobecné volby přinesly rozhodné vítězství servilům; dosavadm 
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kortesy byly 20. září 1813 vystřídány normálními kortesy, které 
15. ledna 1814 přenesly svá zasedání z Cádizu do Madridu.

V dřívějších článcích jsme ukázali, jak revoluční strana po
máhala povzbuzovat a posilovat staré lidové předsudky, kterých 
chtěla využít jako zbraně proti Napoleonovi. Viděli jsme také, jak 
ústřední junta v období, kdy jedině bylo možné spojovat společen
ské přeměny s opatřeními v zájmu národní obrany, dělala všechno 

možné,_ aby jim ,z�bránila a potlačila revoluční snahy provincií.
N�proti tomu cad1zské kortesy, odříznuté po většinu doby své 
existence od ostatního Španělska, mohly seznámit španělský lid 
se s;ou ústavou a s organickými zákony, které vypracovaly, teprve 
p� ustupu francouzské armády. Přišly tedy post factum*. Společnost 
uz byla unavena, vyčerpána, vysffena strádáním; byl to nezbytný 
důsledek tak vleklé války vedené výhradně na španělské půdě 
války, při níž se armády neustále pohybovaly, dnes tu byla jedn; 
vl�da a zítra třeba už jiná, a přitom téměř po šest let nepřestalo 

am na den krveprolévání na celém španělském území od Cádizu 
až po Pamplonu, od Granady až po Salamanku. Nedalo se tedy 
č:�at, že s� �pole�nost v tomto stavu nadchne pro abstraktní krásy 
�eJaké poht1�ké ustavy. A přece, když byla ústava poprvé vyhlá
sena v Madndu a v jiných provinciích, odkud odtáhli Francouzi 
b 1 ' ' 

' 
· ! a, uv1ta�a s „obrovským nadšením", neboť masy jako vždy
o7ekavaly, ze pouhá změna vlády v mžiku odstraní jejich sociální
b1du. Když se pak ukázalo, že ústava nemá tuto zázračnou moc 
zvrátily se přehnané naděje vkládané do ní v rozčarování a u těcht� 
vášnivých obyvatel jihu je od zklamání jen krůček k' nenávisti. 

Byly tu i některé dílčí okolnosti, které značně přispěly k ochla
zení sympatií lidu k ústavnímu režimu. Kortesy .vydaly velmi tvrdé 
dekrety proti „pofrancouzštěncům" (afrancesados) čili josefov
cům "**. K vydání těchto dekretů je přiměla zčásti i poms;chtivost 
lůzy a reakcionářů, kteří se ovšem, jakmile dekrety vynucené na 
kortesech vstoupily v platnost, okamžitě obrátili proti kortesům. 
Víc než 10 000 rodin se muselo vystěhovat. Do provincií odkud od
táhli Francouzi, se vrhla spousta malých tyranů, osobo�ala si tam 

*: - k_dyž už byl� pozdě; doslova: když už čin byl proveden. (Pozn. red.) 
- tJ. stoupencumJosefa Bonaparta. (Pozn. red.)
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prokonzulskou moc a začala vyšetřovat, pronásledovat, zatýkat, 
P'l\'tupovat inkvizičními metodami proti všem, kdo se zkom
promitovali svými styky s Francouzi, tím, že od nich přijali úřad, 
zakoupili od nich národní majetek apod. Tito vladaři, místo aby 
se snažili přechod od francouzské správy k národní správě ulehčit 
a usnadnit, dělali, co mohli, jen aby ještě zhoršovali obtíže a 
rozdmýchávali vášně, které takové změny vlády vždycky provázejí. 
Proč to ale dělali? Jen aby mohli na kortesech žádat odvolání 
ústavy z roku 1812, která prý vyvolává všechny tyto nesnáze. Zde 
je třeba mimochodem poznamenat, že všichni tito vladaři, tyto nej
vyšší výkonné orgány ustanovené kortesy, byli zapřisáhlými nepřá
teli kortesů a jejich ústavy. Tuto podivuhodnou skutečnost je možné 
si vysvětlit prostě takto: při jmenování orgánů vykonné moci se 
pokaždé se servily spojovali „Američané", kteří usilovali o oslabení 
výkonné moci, aby mohli dosáhnout odtržení amerických území 
od mateřské země; domnívali se totiž, že k dosažení tohoto cíle 
by nestačily pouhé neshody mezi výkonnou mocí a svrchovanými 
kortesy. Když kortesy zavedly jednotnou přímou daň z výnosu 
půdy a z příjmů z průmyslu i obchodu, vyvolalo to rovněž velkou 
nespokojenost mezi lidem. Ještě větší rozhořčení vzbudil nesmyslný 
dekret, jímž se zakazoval další oběh všech španělských mincí 
ražených za Josefa Bonaparta a nařizovala se jejich výměna za ná
rodní měnu; zároveň se zakazovaf další oběh francouzských peněz 
a vyhlašoval se kurs, podle něhož se měly směňovat za národní 
měnu. Protože se tento kurs značně odlišoval od kursu, který pro 

poměr hodnoty francouzských a španělských mincí stanovili v roce 
1808 Francouzi, utrpělo tím mnoho soukromníků těžké ztráty. 
Toto nesmyslné opatření vyvolalo také zdražení základních život
ních potřeb, které i tak už podražily. 

Ty vrstvy, které měly největší zájem na svržení ústavy z roku 
1812 a na obnovení dřívějšího režimu - grandové, duchovenstvo, 
mniši a právníci - neopomněly využívat každé příležitosti, aby 
co nejvíc vystupňovaly nespokojenost lidu, kterou vyvolaly neblahé 
okolnosti provázející zavádění ústavního zřízení ve Španělsku. 
Tím si lze vysvětlit vítězství servilů ve všeobecných volbách 
z roku 1813. 
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Král mohl očekávat vážný odpor jedině u armády; ale generál 
Elío a jeho důstojníci porušili svou přísahu na_ ústavu a vyhlásili 
Ferdinanda VII. krá.lem ve 11Valencii, aniž se o ústavě zmínili. 
Elíova příkladu následovali brzy další vojenští hodnostáři. 

4. května 1814 vydal• Ferdinand VII. dekret, jímž rozpustil
madridské kortesy a zrušil ústavu z roku 1812; zároveň prohlásil, 
že je nepřítelem despotismu, a slíbil, že svolá kortesy ve starém 
legálním složení, že zavede rozumnou svobodu tisku atd. Svůj slib 
splnil tak, jak si to jedině španělský lid zasloužil tím, jak ho uvítal: 
zrušil platnost všech dekretů vydaných kortesy, uvedl všechno do 
dřívějších kolejí, obnovil svatou inkvizici, povolal zpátky jezuity 
vyhnané jeho dědem, poslal nejvýznačnější členy junt, kortesů a 
jejich přívržence na galeje, do afrických vězení nebo do vyhnanství 
a dal popravit nejproslulejší velitele geril, Porliera a de Lacyho. 

VIII 

Během roku 1819 se v okolí Cádizu shromažďovala expediční 
armáda, která. měla znovu dobýt vzbouřené španělské kolonie 
v Americe. Velitelem této armády byl jmenován Enrique O'Donnell, 
htabě La Bisbal, strýc Leopolda O'Donnella, nynějšího španělského 
ministerského předsedy. -Protože dřívější výpravy proti španělské 
Americe si vyžádaly·od roku 1814 životy 14 000 vojáků a protože si 
tam vedly odporně a bezohledně, měla k nim armáda krajní odpor; 
panoval všeobecný názor, žeje to záludný způsob, jak se zbavit ne
spokojených pluků. Skupina důstojníků, mimo jiné Quiroga, López 
Bán.os, San Miguel (nynější španělský Lafayette), O'Daly a Arco 
Agilero, se rozhodla využít nespokojenosti vojáků, setřást jho a vy
hlásit ústavu z roku 1812. Hrabě La Bisbal, zasvěcený do spiknutí, 
přislíbil, že se postaví do čela hnutí. V dohodě s ním určiliv vůdcové
spiknutí, že hlavní úder bude zasazen 9. července 1819, behem ge
nerální přehlídky expedičních jednotek, stanovené na tento den. La 
Bisbal se skutečně dostavil v hodinu stanovenou pro přehlídku, ale 
místo aby splnil svůj slib, rozkázal, aby pluky zúčastněné na spiknutí 
byly odzbrojeny, dal Quirogu a ostatní vůdce spiknutí zatknout 
a vyslal do Madridu kurýra-se·vzkazem, v němž se vychloubal, že 
zabránil strašlivé katastrofě. Za odměnu byl povýšen a vyznamenán, 
ale když dvůr později dostal přesnější zprávy; byl La Bisbal zbaven 
velení a povolán zpět do Madridu. Jde o téhož La Bisbala, který 
roku 1814 - v době, kdy se Ferdinand vracel do Španělska - po
slal k němu důstojníka ze svého štábu s dvěma dopisy. Protože byl 
příliš daleko, ahy mohl rypozorovat, jak si král po�íná, a přizp_ů
sobit své jednání jeho vystupování, vychvaloval v Jednom dopise 
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bombasticky ústavu z roku 1812 - pro případ, ... že by král byl ocho
ten přísahat, že ji bude podporovat. V druhém dopise naopak od
suzoval ústavní systém jako samou anarchii a zmatek, blahopřál 
Ferdinandovi k úmyslu sprovodit ji ze světa a nabízel mu své služby 
i pomoc své armády v boji proti rebelům, demagogům a všem ne
přátelům trůnu i oltáře. Důstojník odevzdal tento druhý dopis 
a Bourbon jej samozřejmě vřele uvítal. 

Přestože se v expediční armádě projevily příznaky vzpoury, 
zůstávala madridská vláda, v jejímž čele stál vévoda San Fernando, 
tehdejší ministr zahraničních věcí a předseda vlády, nadále nepo
chopitelně apatická a nečinná a nepodnikala nic, aby expedice 
byla urychlena nebo aby armáda byla alespoň rozptýlena do růz
ných přístavních měst. Mezitím se don Rafael del Riego, velitel 
druhého asturského praporu, který byl tehdy umístěn v Las Cabe
zas de San Juan, a Quiroga, San Miguel a ostatní vojenští velitelé 
na ostrově Leónu, jimž se podařilo prchnout z vězení, dohodli 
jednat současně. Postavení Riegovo bylo nejnesnadnější. Obec Las 
Cabezas ležela mezi třemi velitelstvími expediční armády, a to mezi 
velitelstvím jezdectva v Utreře, druhé pěší divize v Lebriji a pra
poru myslivců v Arcosu, kde byl vrchní velitel a štáb. Přesto se 
Riegovi podařilo 1. ledna 1820 překvapit a zajmout vrchního veli
tele i se štábem, ačkoli prapor umístěný v Arcosu byl dvakrát tak 
silný jako jeho asturský. Téhož dne vyhlásil v Arcosu ústavu z roku 
1812, dal zvolit prozatímního alcalda (starostu), a přestože mu ne
stačilo, že splnil úkol, který mu byl uložen, přemluvil myslivce, aby 
přešli na jeho stranu, přepadl aragonský prapor ležící u Bornosu, 
táhl z Bornosu na Jerez a z Jerezu na Puerto de Santa Maria a 
všude vyhlásil ústavu; 7. ledna přitáhl na ostrov León, kde válečné 
zajatce uvěznil v pevnosti San Pedro.· Quiroga a jeho stoupenci 
nesplnili podle předběžné dohody svůj úkol, nepřepadli most 
v Suaso a ostrov León a nepodnikali nic, dokud jim 2. ledna 
Oltra, Riegova spojka� nepřinesl oficiální zprávu o přepadení 
Arcosu a zajetí štábu. 

Revoluční armáda, jejímž vrchním velitelem se stal Quiroga, 
měla ani ne 5000 mužů, a když byly odraženy její útoky na brány 
Cádizu, zůstala sama uzavřena na ostrově Leónu. 
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„Naše situace," napsal San Miguel, ,,byla zvláštní: revoluce, která 

pětadvacet dní přešlapovala na místě, aniž ztratila či získala jedinou píď 

půdy, byla vskutku jedinečným politickým úkazem."172 

Vypadalo to, jako by provincie upadly do letargického spánku. 
Po celý leden se nic nedělo. Koncem ledna Riego, který se obával, 
že plamen revoluce na ostrově Leónu uhasne, vytvořil - ač ho 
Quiroga a ostatní vůdcové od toho zrazovali - pohyblivou kolonu 
v počtu 1500 mužů a táhl přes část Andalusie, třebaže tam bylo 
desetkrát silnější vojsko, než bylo jeho, a neustále ho pronásledo
valo; vyhlásil ústavu v Algecirasu, Rondě, Malaze, Cordobě a ji
ných městech; všude ho obyvatelstvo vítalo, ale nikde nevyvolal 
významné pronunciamiento*. Mezitím jeho pronásledovatelé, kteří 
strávili celý měsíc zbytečnými pochody sem a tam, si začali - jak 
.se zdálo - přát všechno jiné jen ne srazit se s jeho malou armádou. 
Počínání vládního vojska bylo naprosto nevysvětlitelné. Riegovo 
tažení začalo 27. ledna 1820 a skončilo 11. března, kdy byl nucen 
rozpustit hrstku lidí, která s ním ještě táhla. Jeho malý oddíl nebyl 
rozprášen v rozhodující bitvě, ale byl decimován únavou, ustavič
nými drobnými srážkami s nepřítelem, nemocemi a dezercí. 
Postavení vzbouřenců ri.a ostrově Leónu nebylo zatím nijak růžové. 
Byli nadále blokováni od moře i z pevniny a v samotném městě 
Cádizu potlačovala jakýkoli projev sympatií k nim tamější posádka. 
Jak se tedy mohlo stát, že zatímco Riego 11. března rozpustil na 
Sieře Moreně vojsko bojující za ústavu, byl Ferdinand VII. 9. 
března v Madridu donucen složit přísahu na ústavu, takže Riego 
vlastně dosáhl svého cíle přesně dva dny předtím, než se defini
tivně vzdal naděje na jeho dosažení? 

Tažení Riegovy kolony znovu upoutalo všeobecnou pozor
nost; provincie hořely nedočkavostí a horlivě sledovaly každý jeho 
pohyb. Hlavy roznícené smělostí Riegova výpadu, rychlostí jeho 
pochodů, houževnatostí, s jakou odrážel nepřítele, mu připisovaly 
vítězství, kterých nikdy nedobyl, a početní sílu a posily, které nikdy 
nedostal. Než se zvěsti o Riegově taže�í donesly do nejodlehl�j
ších provincií, byly ještě zveličeny, a čím vzdálenější byly tyto pro-

• - vojenské povstání. (Pozn. red.)
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vincie, tím ochotnější byly vyslovit se pro ústavu z roku 1812. 
Španělsko bylo tak zralé pro revoluci, že ji stačily vyvolat i falešné 
pověsti. Stejně tak vyvolaly falešné pověsti smršť roku 1848. 

V Galicii, Valencii, Zaragoze, Barceloně a ,Pamploně propu
kala povstání a Enrique O'Donnell, alias hrabě La Bisbal, když 
jej král vyzval, aby zastavil Riegovo tažení, se nabídl, že nejen 
bude proti němu bojovat, ale. že zničí jeho malou armádu a jeho 
samého zajme. Zádal jen, aby inu bylo svěřeno velení nad vojskem 
umístěným v provincii La Máncha, a o peníze pro svou osobní 
potřebu. Král sám mu dal měšec zlata a vydal příslušné rozkazy 
vojsku v La Manchi. Ale La Bisbal, když přijel do Ocafii, postavil se 
v čelo vojska a vyhlásil ústavu z 'roku 1812. Zpráva o této zradě 
způsobila velký rozruch mezi madridským obyvatelstvem; jakmile 
se zvěst o této události roznesla', propukla v Madridu revoluce. 
Nato začala vláda vyjednávat s představiteli revoluce. V dekretu 
datovaném 6. března navrhoval král, že svolá staré kortesy, schá
zející se podle stavů (en Estamientos); tento dekret nevyhovoval 
žádné z obou stran - ani přívržencům staré monarchie, ani revo
luční straně. Když se Ferdinand vracel z Francie, sliboval totéž, 
a svůj slib nesplnil. Když v noci ze 7. na 8. března došlo v Madridu 
k revolučním demonstracím, vyšel v „Gacetě" z 8. března dekret, 
v němž Ferdinand VII. sliboval, že bude přísahat na ústavu z roku 
1812: ,,Dejme se všichni;" pravilo se v královském dekretu, ,,a já 
jako první, poctivě cestou ústavy.'' 9. března obsadil lid královský 
palác a král se zachránil jen tím, že obnovil madridské ayunta
mien to z roku 1814 a přísahal před ním na ,ústavu. Byl zvyklý ne
dělat si těžkou hlavu s křivými přísahami, neboť měl stále po ruce 
zpovědníka, který mti dal plné rozhřešení za jakékoli hříchy. Záro
veň byla zřízena poradní junta, která svým prvním dekretem pro
pustila na svobodu politické vězně a povolala zpět do země poli
tické uprchlíky. Z vězení, která se otevřela, přišli první ústavní 
ministři do královského paláce. Ca,stro, Herreros a A. Argtielles, 
členové první vlády, byli mučedníci z roku 1814 a poslanci z roku 
1822.273 Příčinou všeobecného nadšení v době; kdy vstupoval na trůn 
Ferdinand VII., byla radost nad odchodem jeho otce, Karla IV. 
A stejně byla příčinou všeobecn�ho jásotu nad vyhlášením 
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ústavy z roku 1812 radost nad odchodem Ferdinanda VII. Pokud 
jde o samu ústavu, víme, že když byla dokončena, nebylo území, 
kde by mohla být vyhlášena. Pro většinu Španělů to bylo jakési 
neznámé božstvo uctívané starými -Atéňany. 

. Dnes angličtí autoři tvrdí -· a narážejí přitom výslovně na 
nynější španělskou revoluci - jednak že hnutí z roku 1820 bylo 
pouhým vojenským spiknutím, jednak že bylo vyvoláno intrikami 
Ruska. Obojí tvrzení je stejně směšné. Pokud se týká vojenského 
povstání, viděli jsme, že ač ztroskotalo, revoluce přece jen zvítězila; 
a pak hádanka, která má být rozluštěna, to není spiknutí 5000 vo
jáků, ale to, že toto spiknutí schvalovala pětatřicetitisícová armáda 
a veskrze loajální dvanáctimiliónový národ. Ta okolnost, že první 
revoluční akce byly provedeny v armádě, se dá snadno vysvětlit 
tím, že armáda byla jedinou složkou španělské monarchie, úplně 
reorganizovanou a revolucionovanou za osvobozenecké války. Co 
se týká ruských intrik, nelze popřít, že Rusko mělo prsty v záleži
tostech španělské revoluce; Rusko jako první z evropských moc
ností uznalo ústavu z roku 1812 smlouvou uzavřenou 20. července 
1812 ve Velikých Lukách274, první rozněcovalo revoluci z roku 
1820, první ji prozradilo Ferdinandovi VII., první zažehlo po
chodně kontrarevoluce na různých místech Pyrenejského polo
ostrova, první proti této revoluci slavnostně protestovalo před tváří 
Evropy a konečně vehnalo Francii do ozbrojené intervence proti ní. 
Pan Tatiščev, ruský vyslanec, byl nesporně nejvýznačnější osobou 
u madridského dvora: byl neviditelnou hlavou kamarily. Podařilo
se mu dostat ke dvoru· Antonia Ugarta, ničemu nízkého společen
ského postavení, a udělat z něho vůdce mnichů a lokajů, kteří konali
tajné porady v ústraní a panovali místo Ferdinanda VII. Tatišče
vovou zásluhou se Ugarte stal hlavním vojevůdcem výprav proti
Jižní Americe a zásluhou Ugartovou byl vévoda San Fernando
jmenován ministrem zahraničních věcí a předsedou vlády. Ug_arte
se zasloužil o to, že byly od Ruska zakoupeny shnilé lodi, kterých
mělo být použito pro výpravu do Jižní Ameriky, a dostal za to řád
sv. Anny. Když se Ferdinand a jeho bratr don Carlos v prvních
chvílích krize chtěli dát k dispozici armádě, Ugarte jim to rozmlu
vil. Byl také tajným původcem nevysvětlitelné netečnosti vévody
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San Fernanda a oněch opatření, která přiměla jistého španělského 
liberála roku 1836 v Paříži k tomuto výroku :275 

„ Těžko se lze ubránit dojmu, že vláda svými činy sama připravovala cestu 
ke svržení stávajícího řádu." 

Vezmeme-li dále v úvahu tu zajímavou skutečnost, že presi
dent Spojených států chválil ve svém poselství276 Rusko za to, že mu 
slíbilo nepřipustit, aby Španělsko zakročilo proti jihoamerickým 
koloniím, nemůžeme už mít celkem žádné pochybnosti o úloze, 
kterou hrálo Rusko ve španělské revoluci. Ale o čem to všechno 
svědčí? Že Rusko vyvolalo revoluci z roku 1820? Ani v nejmenším, 
ale jen o tom, že zabránilo španělské vládě, aby revoluci čelila. Že 
by revoluce byla dříve či později svrhla absolutní a mnišskou mo
narchii Ferdinanda VII., to dokazuje 1) řada spiknutí, která pro
pukala od roku 1814 jedno za druhým; 2) svědectví pana de Marti
gnaca, francouzského komisaře, který provázel vévodu z Angou
lemu za legitimistické invaze do Španělska; 3) svědectví nikoli 
bezvýznamné - svědectví samotného Ferdinanda. 

Roku 1814 chystal Mina povstání v Navaře, dal první signál 
k odboji výzvou do zbraně, vtáhl do pevnosti Pamplony, ale nedů
věřoval svým stoupencům a prchl do Francie. Roku 1815 vyhlásil 
generál Porlier, nejslavnější velitel geril z dob války za nezávislost, 
v La Coruni ústavu. Byl sťat. Roku 1816 chtěl Richard zajmout 
v Madridu krále. Byl oběšen. Roku 1817 skončil advokát Navarro 
se čtyřmi svými druhy na popravišti ve Valencii za to, že roku 1812 
vyhlásil ústavu. Téhož roku byl na Mallorce zastřelen neohrožený 
generál Lacy za to, že spáchal týž zločin jako Navarro. Roku 1818 
byli poraženi a sťati plukovník Vidal, kapitán Sala a jiní, kteří 
vyhlásili ústavu ve Valencii. Spiknutí na ostrově Leónu bylo jen 
posledním článkem v řetězu povstání, která· stála život tolika 
statečných mužů z let 1808 až 1814. 

Pan de Martignac, který roku 1832, krátce před svou smrtí, 
vydal dílo „L'Espagne et ses révolutions"*, píše: 

„Uplynuly dva roky od doby, kdy Ferdinand VII. znovu nastolil svou 
absolutní moc, a kamarila, rekrutující se z vyvrhelů lidstva, stále ještě posílala 

* - ,,Španělsko a jeho revoluce". ( Pozn. red.)
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další osoby do vyhnanství. Celá státní mašinérie byla rozvrácena; všude pano
valy nepořádek, netečnost a zmatek - daně byly rozděleny naprosto nespra
vedlivě - finanční situace byla hrozná - půjčky bez úvěru - nebylo možné 
uspokojit nejnaléhavější potřeby státu, armáda nedostávala žold, soudci se od
škodňovali úplatky, státní úředníci se dávali podplácet a nedělali nic, nebyli 
schopni nejen něco napravit, ale ani zabránit další zkáze. Odtud všeobecná 
nespokojenost lidu. Nové ústavní zřízení bylo nadšeně přijato ve velkých měs
tech, u obchodních a průmyslových kruhů, osob svobodného povolání, armády 
a proletariátu. Proti němu byli mniši, zatímco venkované byli na rozpacích. "277 

To přiznává umírající člověk, který byl hlavním nástrojem
při podkopávání tohoto nového režimu. Ferdinand VII. ve svých
dekretech z il. března 1817, 11. dubna 1817, 1. června 1817,
24. listopadu 

1

1819 aj. výslovně potvrzuje slova pana de Martignaca
a své nářky shrnuje takto:

,,Stížnosti lidu na bídu, které se donášejí k sluchu našeho majestátu, pře
hlušují jedna druhou." 

Z toho je vidět, že nebylo třeba Tatiščeva, aby byla vyvolána 
revoluce ve Španělsku. 

•
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Londýn, v pátek 1. září 1854 

Když do Madridu vtáhly pluky od Vicalvara, povzbudilo to 
�lá�u k ještě �orli�ější kontrarevoluční činnosti. Obnovení repre
s1vmho t1skoveho zakona z roku 1837, vylepšeného všemi krutostmi 
�o

k
plňovacího zákona z roku 1842, pohřbilo celou „buřičskou" část 

tis u, protože tyto noviny nemohly složit požadovanou kauci. 
2;· srpna vyš!o posled�í číslo listu „Clamor.de las Barricades" pod 
nazvem „Ultimas Barncades", neboť oba jeho redaktoři byli zatče
ni. Místo toho vyšel ještě téhož dne nový reakční list „Las Cortes". 

„J�ho Excelence, generálkapitán clon San Miguel," praví se v programu
tohoto hstu, ,,který nás poctil svým přátelstvím, nám prokázal tu čest že námna?f�l svou spoluprá�i. Jeho články budou podpisovány jeho iniciálkarci. OsobystoJ1c1 v čele našeho hstu budou se vší rozhodností hájit tuto revoluci, která skoncov�la s': zlořády a přehmaty prohnilé moci, ale svůj bojový prapor vztyčí jediněv luně Ustavodárného shromáždění. Jen tam může být vybojována rozhodu-jící bitva." 

Rozhodující bitva za Isabelu II. a za Espartera. Jistě si vzpo
mínáte, že to byl právě tento San Miguel, který prohlásil na tisko
vém bank:tu, že jediným korektivem tisku je zase jen tisk, zdravý 
rozum a lidová osvěta, že tisk je instituce, kterou nemůže zničit 
ani meč, ani deportace, ani vyhnanství, ani žádná jiná síla na světě. 
A v den, kdy nabízí tisku svou spolupráci, neozve se ani slůvkem 

proti dekretu, který ruší jemu tak drahou svobodu tisku. 
Po zrušení svobody tisku následovalo vzápětí - rovněž na 

základě _královského dekretu - zrušení shromažďovacího práva. 
V �adndu byly rozpuštěny kluby, v provinciích junty a výbory 
veřeJné bezpečnosti, kromě těch, které vláda uznala za „zastupi-
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telstva". Svazový klub byl uzavřen na základě vládního nařízení, 
ačkoli několik dní předtím přijal jeho čestné předsednictví Espar
tero - to je fakt, který se londýnské „Times" marně snaží popřít. 
Tento klub vyslal deputaci k ministru vnitra a domáhal se, aby byl 

. propuštěn madridský guvernér (jefe politico) seňor Sagasti, protože 
se provinil porušováním svobody tisku a shromažďovacího práva. 
Seňor Santa Cruz odpověděl, že žádnému státnímu úředníku nelze 
vyčítat, postupuje-li podle směrnic schválených ministerskou radou. 
To vyvolalo vážné nepokoje; avšak národní garda obsadila Náměstí 
ústavy (Pl�za de la Constitución), a tím celá věc skončila. Sotva 

byly zastaveny malé listy, dostaly se do konfliktu se Sagastim větší 
noviny, které ho dosud podporovaly. Aby byl umlčen „Clamor 
Público", byl jeho šéfredaktor seňor Corradi jmenován ministrem. 
Jenže s takovým opatřením se asi nevystačí, protože ze všech re
daktorů se nedají udělat ministři. 

Největší troufalostí kontrarevoluce je však to, že královně Kris
týně bylo dovoleno odjet do Lisabonu, přestože se ministerská rada 

zavázala postoupit rozhodnutí o jejím dalším osudu ústavodárným 

kortesům. Tuto svou věrolomnost se snaží ministerská rada zastřít 
tím, že zajistila Kristýniny statky ve Španělsku, ačkoli je všeobecně 
známo, že to je nejméně významná část jejího bohatství. Tak se 
z toho Kristýna lacino dostala, a právě se dovídáme, že i San Luis 
šťastně dorazil do Bayonne. Nejzajímavější na celé věci je způsob, 
jakým byl získán potřebný dekret. 26. srpna se sešlo několik vlas
tenců a příslušníků národní gardy, aby se poradili, co udělat na 

ochranu veřejného zájmu; odsoudili váhavost a polovičatá opatření 
vlády a usnesli se vyslat k vládě deputaci s požadavkem, aby Kris
týna byla převezena z královského paláce, kde kuje pikle proti 
svobodě lidu. Podezřelé bylo, že tento návrh podporovali dva Espar
terovi pobočníci a sám Sagasti. Nato se sešla ministerská rada a 

výsledkem porad bylo to, že Kristýna upláchla. 
25. srpna se královna poprvé ukázala na veřejnosti, a to na 

promenádě na .Pradu* v doprovodu svého takzvaného manžela 
a princezny asturské. Ale byla zřejmě přijata velice chladně. 

* Prado je hlavní madridská třída. (Pozn. red.)
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Výbor, který byl pověřen vypracovat zprávu o finanční situaci 
v době pádu Sartoriovy vlády, uveřejnil svou zprávu v „Gacetě" 
s úvodem ministra financí seňora Collada. Podle této zprávy činí 
v přítomné chvíli španělský nezaložený dluh 33 miliónů dolarů 
a �elkový sc�o?e� 50 mili?nů dolarů. I mimořádné finanční zdroje 
vlady byly zreJme vyčerpany a promarněny na celé roky předem. 
Příjmy z Havany a z Filipín byly vybrány na dva a půl roku 
předem. Výnos z nucené půjčky beze stopy zmizel. Rtuťové doly 
v Almadénu jsou dány do zástavy na mnoho let dopředu. Bilanční 
pře?�tky, k�eré_ se mají odvádět depozitní pokladně, prostě nejsou. 
SteJne neex1stuJe fond na substituci armády. Za dodaný tabák se 
mělo zaplatit, ale nezaplatilo 7 485 692 reálů. Rovněž nebyly uhra
zeny směnky na veřejné práce ve výši 5 505 000 reálů. Podle zprávy 

pana Collada činí nejnaléhavější pohledávky celkem 252 980 253 
reálů. Prostředky, které navrhuje k uhrazení tohoto schodku, jsou 
ryze bankéřské: obnovit klid a pořádek, vybírat dál všechny staré 
daně a uzavřít nové půjčky. Dík této radě dostal Espartero od hlav
ních madridských bankéřů 2 500 000 dolarů a za to slíbil, že bude 
prová�ě� ryze mode�adskou politiku. Jak je ochoten plnit svůj slib, 
ukazuJI Jeho posledm opatření. 

. Ať si však nikdo nemyslí, že tato reakční opatření nenarážejí
u_ lidu na odpor. Když se 28. srpna rozšířila zpráva, že Kristýna 
U Jela, začaly se znovu stavět barikády; můžeme-li však věřit tele
grafické zprávě z Bayonne, kterou přinesl francouzsky' Moniteur" 

. k 

" '

„VOJS o společně s národní gardou dobylo barikády a potlačilo 
nepokoje". 

V tom bludném kruhu jsou odsouzeny se točit nedochůdné re
voluční vlády. Uznají dluhy, které nadělali jejich kontrarevoluční 
předchůdci, jako národní závazky. Aby je mohly splácet, musí dál 
vybí,rat -�ta:é da�� a ��la� nové dluhy. Aby získaly nové půjčky,
mus1 zaJ1st1t „poradek , tJ. samy dělat kontrarevoluční opatření. 
T�k �e nová lidová vláda _obrat�m ruky stává služkou velkých kapi
talistu a utlačovatelkou lidu. Uplně stejným způsobem byla fran
couzská prozatímní vláda v roce 1848 nucena zavést pověstnou 
pětačtyřiceticentimovou daň a konfiskovat fondy spořitelen, aby 
mohla splácet kapitalistům dlužné úroky. 
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,,Španělské revoluční vlády," praví anglický autor díla „Pravda o Španěl
sku", ,,neklesly aspoň tak hluboko, aby přijaly hanebnou zásadu neuznávání 
starých dluhů, praktikovanou ve Spojených státech."279 

Fakt je, že kdyby některá dřívější španělská revoluce byla 
odmítla platit dluhy, smutně proslulá San Luisova vláda by nebyla 
našla jediného bankéře, který by byl ochoten poskytnout jí úvěr. 
Ale třeba si náš autor myslí, že výsadou kontrarevoluční vlády je 
dělat dluhy, a výsadou revoluce je platit. 

Avšak Zaragoza, Valencie a Algeciras jsou, jak je vidět, ji
ného názoru, protože zrušily všechny daně, které jim byly ne
pohodlné. 

Vláda neměla dost na tom, že poslala Brava Murilla jako vel
vyslance do Cařihradu, ale vyslala ještě i Gonzálese Brava v téže 
funkci do Vídně. 

V neděli 27. srpna se v madridském obvodu konala předvo
lební shromáždění, na nichž byli všeobecným hlasováním zvoleni 
komisaři, kteří mají dozírat na volby v hlavním městě. V Mad
ridu jsou dva volební výbory - Libera! Unión a Unión del Com
mercio* . 

Tomu, kdo zná dějiny španělských revolucí, nepřipadají pří
znaky reakce, jak jsme je tu vylíčili, tak hrozivé jako povrchnímu 
pozorovateli, protože španělské revoluce obvykle začínají teprve 
svoláním kortesů, což zase bývá signálem k rozpuštění vlády . 
Mimoto je v Madridu jen málo vojska a nanejvýš 20 000 přísluš
níků národní gardy. A z těch je řádně ozbrojena jen asi polovina, 
zatímco lid, jak známo, odmítl uposlechnout výzvy a neodevzdal 
zbraně. • 

O'Donnell se nedal obměkčit královninými slzami a rozpustil 
její tělesnou gardu, protože pravidelná armáda žárlila na výsady 
tohoto sboru, z jehož řad pocházeli Godoy, pověstný tím,jak dovedl 
hrát na kytaru a zpívat seguidillas graciosas y picantes**, který se 
vyšvihl až na manžela královy neteře, a Mufioz, proslulý jen svými 
soukromými přednostmi, který to dotáhl dokonce až na manžela 
královny matky. 

• - Liberální svaz a Obchodní svaz. ( Pozn. red.)
** - roztomilé a pikantní taneční písně. (Pozn. red.)
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V Madridu rozeslala skupina republikánů tuto „ Ústavu fede
rální Iberské republiky": 

„HLAVA I. ORGANIZACE FEDERÁLNÍ IBERSKÉ REPUBLIKY 
Článek 1. Španělsko včetně svých ostrovů a Po;tugalsko se spojují a tvoří 

federální Iberskou republiku. Barvy nové vlajky tvoří barvy obou dosavadních 
vlajek Španělska a Portugalska. Heslem republiky je svoboda, rovnost, bratrství., 

Článek 2. Svrchovaná moc přísluší všem občanům vespolek.Je nezcizitelná 
a nezadatelná.Její výkon si nesmí osobovat žádný jednotlivec ani žádná část lidu. 

Článek 3. Zákon je výrazem národní vůle. Soudci jsou dosazováni lid�m 
na základě všeobecného hlasování. 

Článek 4. Všichni občané, kteří dosáhli věku 21 let a požívají svých občan
ských práv, mají volební právo. 

Článek 5. Trest smrti jak za politické, tak za prosté zločiny se ;uší. Všech-
ny pře soudí porota. 

Článek 6. Vlastnictví je posvátné. Politickým emigrantům se vrací majetek, 
který jim byl zabaven. 

Článek 7. Daně se platí přiměřeně příjmům. Zavádí se jediná přímá a vše
obecná daň. Všechny nepřímé daně, mýta a spotřební daně se ruší. Stejně tak 
se ruší vládní monopol na sůl a tabák, kolkovné, patentní poplatky a konskripční 
daně �evojáků. 

Článek 8. Svoboda tisku, shromažďování, spolčování, pobytu, výchovy, 
obchodu a svědomí je zaručena. Každá církev si platí své knize. 

Článek 13. Správa republiky se dělí na federální, provinční a obecní. 

HLAVA II. FEDERÁLNÍ SPRÁVA 
Článek 14. Federální správa se svěřuje Výkonné radě, jmenované a odvo-

lávané Ústředním federálním kongresem. 
Článek 15. Mezinárodní a obchodní styky, jednotnost měr, vah a měny, 

pošta a ozbrojené síly podléhají federální správě. 
Článek 16. Ústřední federální kongres se skládá z devíti poslanců za každou 

provincii; jsou voleni všeobecným hlasováním a řídí se závazně svými instrukcemi. 
Článek 17. Ústřední federální kongres je stálý orgán. 
Článek 20. Kdykoli má být vydán nový zákon, předloží jej správa, poklá

dá-li to za nutné, konfederaci k projednání, a to šest měsíců předem, jde-li 
o kongres, a tři měsíce předem, jde-li o provinční zákonodárné sbory.

Článek 21. Jestliže se některý z poslanců neřídí instrukcemi které dostal . ' ' 

má být pohnán před soud." 

HLAVA III. se týká provinční a obecní správy a zavádí po
dobné zásady. V posledním článku této hlavy se praví: 

,,Kolonie nadále nebudou; budou proměněny v provincie a jako takové spra
vovány. Otroctví se ruš{. 
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HLAVA IV. ARMÁDA 
Článek 34. Celý národ bude ozbrojen a organizován v národní gardě,

zčásti mobilní, zčásti místní. 
Článek 35. Mobilní gardu tvoří neženatí muži ve věku od 21 do 35 let;

důstojníci se volí na vojenských školách.

Článek 36. Místní milici tvoří všichni občané ve věku od 35 do 56 let;

důstojníci jsou určováni volbou. Jejich povinností je místní_ obrana. 
• . 

Článek 38. Dělostřelectvo a ženijní vojsko se rekrutuje z dobrovolníku; Je 

to stálé ·vojsko a tvoří posádku pevností na pobřeží a hranicích. Ve vnitrozemí

nebudou napříště žádné pevnosti."

Článek 39, který se týká námořnictva, obsahuje podobná ustanovení.

,,Článek 40. Provinční štáby a vojenské okruhy se ruší. 

Článek 42.' Iberská republika se vzdává všech dobyvačných válek a své

spory bude předkládat k rqzhodnutf nezaujatým vládám. 

Článek 43. Pravidelné armády nebudou."

Napsal K. Marx 1. září 1854 
Otištěno u „New-York Daily Tribune", 
lís. 4185 ze 16. září 1854 
Podpis: Kar e l  M ar x  

Podle textu novin 
Pfeloženo z angliltiny 
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RAKOUSKÁ NUCENÁ PŮJČKA. -

SPANELSKO. - SITUACE VE VALAS S KU 

Londýn, v úterý 12. září 1854 

Noviny přinášejí různé pověsti o zatčení Mazziniho v Basileji. 
Já jsem dostal od jednoho přítele tuto informaci: Mazzini byl sku
tečně zatčen dvěma četníky v Curychu, ale jen na několik hodin, 
a potom se mu podařilo uniknout. Útěk mu umožnil jiný Ital, 
který se dal současně s ním zatknout na jiném místě a vydával se 
za Mazziniho. Tímto trikem se jim podařilo zmást úřady a sám pan 
Druey telegrafoval z Bernu do Ženevy, aby bylo další pátrání za
staveno, neboť Mazzini je prý uvězněn. Soudí se, že místo Mazziniho 
byl zatčen Saffi, ale také se říká, že to byl jeden maďarský důstojník 
jménem Ti.irr. 

„Gazzetta dí Milana" z 31. srpna se zřejmým uspokojením 
oznamuje, že městská rada v Pavii se usnesla na svém zasedání 
28. srpna přispět na národní půjčku a upsala 200 000 zlatých. Na
proti tomu jedny neoficiální noviny uveřejnily, jak toto zmíněné
usnesení městské rady ve skutečnosti vypadalo:

„Pavijská obec upisuje sumu, která byly určena a předepsána pro město 
Pavii, ale neupisuje ji jako představitel obce nebo jako přispěvatel, nýbrž jen jako 

orgán vlády, závislý na výkonné moci, jíž je povinna podle oběžníku z roku 1830 

bezpodmínečnou poslušností; kromě toho tím plní rozkaz generálního guvernéra, 
který jí byl doručen 7. srpna." 

Také v Trevisu byla upsána dobrovolná půjčka jen pod přímou 
hrozbou. Z oznámení terstské městské rady vysvítá, že i v tomto 
městě, vždy přehorlivě oddaném rakouské vládě, nebyla půjčka 
poskytnuta ani nijak zvlášt dobrovolně, ani tak jednomyslně, jak 
to líčí rakouské noviny: 
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„Naše obec upsala ještě jeden mílión na národní půjčku. Magistrát tímto 

oznamuje, že tato částka bude rozdělena mezi upisovatele, kteří dosud na půjčku 
nijak nepřispěli nebo kteří neposkytli tolik, kolik odpovídá jejich jmění. Zároveň 

se stanoví poslední lhůta dobrovolných úpisů na 6. září. Rada doufá, že každý si 
pospíší využít výhody poskytované půjčkou tím spíš, že po vypršení lhůty bude 

muset, ač nerada, použít donucení." 

Reakční tisk ještě není spokojen s posledními opatřeními špa
nělské vlády; zlobí se, že byl znovu uzavřen kompromis s revolucí. 
Tak v „Journal des Débats" čteme: 

„Už 7. srpna Espartero prohlásil, ,že na přání madridského lidu neopustí 
vévodkyně Riánsares hlavní město ani ve dne, ani v noci, ani potají'. Teprve 

28. srpna, po jedenadvaceti dnech vězení, dostala královna Kristýna povolení
odjet za bílého dne, dokonce s určitou okázalostí. Přitom však vláda projevila

takovou slabost, že zároveň vydala příkaz zkonfiskovat její statky."

List „Débats" doufá, že tento rozkaz bude odvolán. Jenže 
naděje tohoto listu jsou v tomto případě snad ještě neopodstatně
nější, než když nesměle projevoval naděje, že Bonaparte neprovede 
konfiskaci jmění Orleánů280• Oviedský guvernér už přistoupil 
k zabavení uhelných dolů, které vlastnila Kristýna v asturské 
provincii. Ředitelé dolů v Sieru, Langreu a Piera Corrilu už 
dostali příkaz vypracovat hlášení a podřídit se po stránce správní 
vládě. 

Co se týče Kristýnina okázalého odjezdu za „bílého dne", 
o němž psaly „Débats", je list velmi nesprávně informován. Když
královna Kristýna opouštěla své komnaty, procházela liduprázdnými
chodbami, protože všichni byli pečlivě odstraněni z cesty. Národní
garda, ubytovaná v kasárnách na dvoře královského paláce, její
odjezd ani nezpozorovala. Celý plán byl vypracován tak tajně,
že sám Garrigo, který měl rozkaz královnu doprovázet, dostal pří
kazy až těsně před odjezdem. Eskorta byla informována o svěřeném
úkolu, teprve když byla asi dvanáct mil od Madridu, a Garrigo
měl co dělat, aby zabránil vojákům, aby Kristýnu neuráželi a ne
vrátili se okamžitě do Madridu. Velitelé národní gardy se o celé
této věci dověděli teprve za dvě hodiny po odjezdu madame
Mufíoz. Jak tvrdí list „Espafía", dojela Kristýna na portugalskou
hranici 3. září ráno. Měla prý po celou cestu velmi dobrou náladu,
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zato její vévoda byl poněkud posmutnělý. Poměr mezi Kristýnou 
a tímto Mufíozem lze pochopit jedině z odpovědi, kterou dal Don 
Quijote na otázku Sancha Panzy, proč miluje takovou vesnickou 
couru, jako je Dulcinea, když by mohl mít u svých nohou princezny. 

,,Jedné dámy, obklopené zástupem urozených, bohatých a vtipných dvo
řanů," odpověděl ctihodný rytíř, ,,se ptali, proč si :vybrala za milence prostého 
venkovana. Víte, odpověděla dáma, pro to, k čemu já ho potřebuji, má víc 
filosofie než sám Aristoteles."* 

O tom, co soudí reakční tisk o španělských záležitostech, si 
lze udělat obraz podle některých výňatků z „Kolnische Zeitung" 
a „Indépendance belge". První list píše: 

„Podle jednoho dobře informovaného a spolehlivého zpravodaje, ke všemu 
ještě přívržence .O'Donnella a strany moderadů, vzbuzuje situace obavy, protože 
mezi stranami panují dál hluboké neshody. Dělnická třída rozjitřená agitátory 
je neustále ve varu." 

,,Indépendance" píše: 
.,Budoucnost španělské monarchie je silně ohrožena. Všichni skuteční špa

nělští vlastenci se shodují v tom, že je nutno skoncovat s revolučními orgiemi. 
Zuřivost pamfletistů a barikádníků se obrací stejně prudce proti Esparterovi a 
jeho vládě jako proti San Luisovi a bankéři Salamankovi. Ale po pravdě řečeno 
nelze činit odpovědným za takové výstřelky tento rytířský národ. Madridský 
·lid není možno ztotožňovat s lůzou, která hulákala ,smrt Kristýně!', ani s ubo
hými pisálky hanopisů, které kolují mezi obyvatelstvem s titi:ily ,San Luisovy
loupeže', ,Kristýna a její kumpáni'. 1800 madridských barikád a ultrakomunis
tické manifestace v Barceloně jasně dokazují, že do španělských saturnálií za
sáhla zahraniční demokracie. Jisté je, že politováníhodných událostí, které nyní
otřásají Pyrenejským poloostrovem, se zúčastnilo velmi mnoho emigrantů
z Francie, Německa a Itálie. Jisté je, že Španělsko je na pokraji sociálního požáru.
Bezprostředním důsledkem bude ztráta perly Antil, bohatého ostrova Kuby,
protože Španělsko nebude s to čelit americkým nárokům nebo vlastenectví
takových lidí, jako je Soulé nebo Sanders. Je na čase, aby Španělsko otevřelo oči
a aby se všichni poctiví lidé civilizované Evropy spojili a udeřili na poplach."

Není jistě zapotřebí intervence zahraničních demokratů 
k tomu, aby madridské obyvatelstvo bylo pobouřeno, když vláda 
28. srpna poruší slovo, které dala 7. srpna, když zruší svobodu shro
mažďování a obnoví tiskový zákon z roku 1837, podle něhož se na

* Cervantes, ,,Don Quijote", díl I, kapitola 25. (Pozn. red.)
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každém vydavateli požaduje kauce 40 000 reálů a 300 reálů přímých 
daní. Jestliže nepokoje v provinciích mají nadále nevyhraněný 
a neurčitý ráz, čím jiným se to dá vysvětlit než tím, že chybí ústřední 
vedení revolučního hnutí? Od té doby, co takzvaná revoluční vláda 
připadla Esparterovi, nebyl vydán jediný dekret ve prospěch pro
vincií. Provincie vidí, že ve stínu této vlády bují stejná podlízavost, 
intrikářství a kariérismus jako za San Luise. Kolem vlády se dál 
hemží houf vrtichvostů - nemoc, která sužuje Španělsko od dob 
Filipů281

• 

· Nahlédněme do posledního čísla madridské „Gacety" ze 6.
září. Je v ní uveřejněna O'Donnellova zpráva, ve které se praví, že 
v armádě je takový nadbytek hodností a titulů, že z každých tří 
generálů může být použito k činné službě jen jednoho. Tato pře
míra generálů je prokletím Španělska už od roku 1823. Z této zprávy 
by se dalo.soudit, že bude následovat nařízení, které tento nešvar 
odstraní. Ale kdepak! Nařízením, které vyšlo po této zprávě, se 
svolává poradní válečná junta, kterou vláda jmenovala z gene
rálů, kteří v současné době nezastávají žádnou funkci v armádě. 
Kromě svého obvyklého platu mají tito pánové dostávat: ge
nerálporučík 5000 reálů a brigádní generál [Maréchal-de-Camp] 
6000 reálů. Předsedou této vojenské sinekury byl. jmenován ge
nerál Manuel de la Concha. Totéž číslo „Gacety" přináší zprávu 
o další záplavě vyznamenání, penzí a tak dále, čili první štědré
rozdávání zřejmě nesplnilo svůj úkol. San Miguel a Dulce do
stali velkokříž řádu Karla III.; všechny odměny a dřívější vy
znamenání udělená zaragozskou juntou se potvrzují a rozšiřují.
Ale nejzajímavější v tomto čísle „Gacety" je oznámení, že 11. září
se obnovují výplaty státním věřitelům. Jak neuvěřitelně pošetilý
je španělský lid, není-li spokojen s těmito vymoženostmi své re
voluční vlády!

Cestovatelé, kteří se nedávno vrátili z Valašska, líčí, v jakém 
bezútěšném stavu je toto knížectví. Jak známo, uvalilo Rusko na 
podunajská knížectví dluh 14 000 000 franků jako náhradu za ná
klady okupace z roku 1848-1849. Ruští generálové tuto sumu za 
poslední okupace vymohli. Rusové ustoupili teprve potom, když 
vyprázdnili všechny pokladny: farní, klášterní i městské. Penězi 

515 



K. l\1ARX 

z těchto pokladen platili za smluvní dodávky valašským statkářům 
a sedlákům. Ale za dopravní prostředky, které jsou v agrární zemi 
velmi závažnou položkou, za dříví, uhlí, slámu atd. neplatili vůbec, 
to prostě rekvírovali. Důsledek je, že finance podunajských kní
žectví jsou velmi vyčerpány a některé obce jsou před bankrotem. 
A to ještě necháváme stranou, že z mnoha domů se nadělaly ne
mocnice a mnoho bojarů svěřilo své jmění pod ochranu Rusů ze 
strachu před tureckými loupežníky. 

V jednom dopise z Atén z 29. srpna čteme: 
„Král nadále odmítá zaplatit Turecku jakékoli odškodnění. Nenávist 

k západním vojskům roste a několik francouzských vojáků už dostalo od obyva
telstva výprask." 

Stálo by za to vyprávět vašim čtenářům, jak byly pod britským 
vlivem rozpuštěny řecké občiny, jak jim vnutili Kapodistriase a jak 
byl všechen lid zdemoralizován machinacemi lorda Palmerstona. 
Čestnost úmyslů britské vlády ještě i v této chvíli, kdy zahájila inter
venci v Řecku, dostatečně ilustruje podpora, kterou poskytuje gene
rálu Kalergisovi, který se podobně jako Kapodistrias narodil 
v Rusku, byl tam vychován a trvale tam žije. 

Lord Stratford de Redcliffe a britská vláda se konečně dočkali 
toho, oč tak dávno usilovali - povstání v Turecku, ne sice v jeho 
evropské části, ale aspoň v Anatólii. Věděli jsme již ze zpráv 
z Rhodu, že na pobřeží proti tomuto ostrovu povstal bojovný 
osmanský horský kmen Zejbeků. ,,Journal de Constantinople" 
z 20. srpna nyní oznamuje, že anarchie v tomto kraji roste každým 
dnem. Protože tu není pravidelná armáda, podnikají povstalci 
neustále nájezdy z hor, přepadají vesnice, vymáhají desátky, olu
pují obyvatelstvo i karavany, znásilňují ženy a zabíjejí každého, 
kdo se postaví na odpor. Nejhůře řádí v provincii Menteše. Gu
vernér musel utéci z Aydinu do Tire. Denizli upadlo do jejich rukou 
a muftí Sahib efendi, který se vypravil podat zprávu generálnímu 
guvernérovi, byl chycen a popraven i se svými průvodci. Povsta
lecké síly jdou do tisíců. Zdrojem těchto nepokojů jsou bašibozu
kové vracející se z Karsu a Bayazitu, kteří obviňují Portu, že utiskuje 
Turky a ustupuje Rusku. 

Podíváme-li se na Evropu, vidíme příznaky revoluce ve Špa-
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nělsku, Itálii, Dánsku, v podunajských knížectvích, v Řecku, v asij
ském Turecku; dokonce i v řadách francouzské armády ve Varně 
zaznělo volání: ,,A bas les singes!"* 

Napsal K. Marx 12. září 1851: 
Otištěno v „New-York Daily Tribune", 
lís. 1:197 z 30. září 1851: 
Podpis: Karel Mar."C 

Podle textu novin 
Pfeloženo z angliltiny 

* 
1

- doslova: ,,Pryč s opičáky!" tj. ,,Pryč s pány, s nadřízenými!" (Pozn.
red.) 
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ANGLICKÝZAHRANIČNIOBCHOD 

Londýn, v pátek 15. září 1854 

Ve včerejším „Moniteuru" čteme tuto telegrafickou zprávu: 
„Therapia 7. září. Francouzi a Turci vypluli 5. září z Varny. Anglická

flotila se k nim má připojit u Hadího ostrova. Počasí je skvělé." 

Zdržení odjezdu první části expediční armády bylo způsobeno 
prudkými bouřemi, které řádily v Bosporu až do 27. srpna. Teprve 
27. srpna, když se vítr vanoucí ze severovýchodu stočil, mohly
transporty vyplout z Cařihradu do Černého moře. Hadí ostrov
(Ilade Adessi) je malý skalnatý ostrůvek ležící kus od besarabského
břehu, skoro proti ústí Dunaje. Jeho obvod neměří víc než tři
anglické míle. Protože vojska odplula teprve 5. září, nemohla se
určitě vylodit dřív než 9. t. m.

V „Moniteuru", v článku, v němž se uvažuje o perspektivách 
této expedice, se objevil zajímavý odstavec: 

„Jestliže se ukáže," píše „Moniteur", ,,že ruská vojska na Krymu jsou 
početnější, než nasvědčovaly dosavadní zprávy ; jestliže bude sevastopolská posádka 
schopna dlouhé obrany; jestliže se vyskytnou potíže způsobené podzimní roční 
dobou; jestliže se konečně Rusům podaří vrhnout na Krym značnější posily, ne
zbude tentokrát nic jiného, než se prostě nalodit a útok na Sevastopol odložit 
na jaro." 

Zkrátka a dobře, jestliže tato „mohutná loďstva disponující 
nespočetnými ničivými prostředky" narazí na nějaké vážné pře-
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kážky, vrátí se co nejrychleji do Bosporu. Nenarazí-li na takové 
překážky, nebude 'to v žádném případě vina spojenců, protože už 
před mnoha měsíci dali carovi řádně na vědomí, že se expedic;e 
chystá, a odkládali ji až na konec příznivé roční doby. O důvěře 
francouzských námořníků k velení lze soudit z tohoto úryvku jed
noho dopisu z Cařihradu uveřejněného v „Augsburger Zeitung": 

,,Ve válečném námořnictvu se Saint-Arnaudovi všeobecně říká Florival, 
což je jméno, pod kterým debutoval v Ambigu Comique v Paříži." 

Podle posledních zpráv z Hamburku a Kodaně proplula část 
francouzské flotily, dopravní i bitevní lodi, na zpáteční cestě do 
Francie Beltem. Bonapartistický list „Constitutionnel" přináší toto 
odhalení týkající se bomarsundské záležitosti: 

„Jeho Veličenstvo císař Napoleon III. nechtěl, aby jemu tak oddaná 
flotila byla připravena o odškodnln(, které si zasloužila po tak dlouhém a strasti
plném křižování v Baltském moři." 

Bomarsund byl tedy bombardován pouze pro zábavu námoř
nictva a pro uchlácholení netrpělivých a nudících se důstojníků. 
Tyto dvě lakonické poznámky „Moniteuru" a „Constitutionnelu" 
charakterizují tuto válku výstižněji než všechny chvástavé úvod
níky- oficiálního anglického tisku dohromady. 

Car dal zatknout všechny inženýry, kteří pracovali na stavbě 
bomarsundských opevnění. Mají být pohnáni před soud. Jedním 
z obvinění vznesených proti nim je to, že celá pevnost měla být 
postavena výhradně z žulových kvádrů, kdežto po jejím dobytí se 
ukázalo, že vnitřek hradeb byl prostě vyplněn pískem a štěrkem. 
Všichni velitelé různých pevností podél Finského zálivu dostali 
z Petrohradu rozkaz prozkoumat do nejmenších podrobností stavbu 
pevností a bezodkladně o tom podat zprávu. Tvrdí se· také, že pev
nost Gustavsviirn na mysu Hango vyhodili do povětří sami Rusové, 
když se objevili na dohled Baraguay d'Hilliers a generál Jones na 
své průzkumné výpravě. Rusové se obávali útoku na Abo, a proto 
zničili pevnost Gustavsviirn, aby uvolnili její posádku pro obranu 
tohoto města. 

Ještě než přejdu od Baltu na jiné téma, rád bych uvedl tuto 
informaci listu „Aftonbladet": 
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,,Zpravodaj z Kodaně tvrdí, že dánská vláda zmocnila 16. srpna pana T. P. 
Shaffnera, aby zřídil linku elektrického telegrafu ze Severní Ameriky přes 
Grónsko, Island, Faerské ostrovy a Norsko do Kodaně. 26. srpna byla otevřena 
linka ze Stockholmu do Malmo měřící 68 670 yardů." 

Některé londýnské noviny otiskují dnes telegrafickou zprávu 
o vítězství, které dobyl Šámil kdesi nedaleko Tiflisu. Francouzské
a německé noviny o tom nic nepíší. 4. září překročili Turci Dunaj
u Macinu a obsadili ostrov ležící mezi touto pevností a Brailou.
Značná část turecké flotily na Dunaji také zakotvila poblíž Ma
cinu. K obsazení Braily Turky muselo dojít 5. září. Za povšimnutí
stojí prohlášení generála Kruzenšterna, které bylo vylepeno v Oděse
30. srpna. Varuje obyvatelstvo pod pohrůžkou těžkých trestů, aby
nebránilo zapalování města, kdyby se vojsko muselo k tomuto pro
středku uchýlit při obraně země. Kromě toho ruské úřady vydaly
ve všech besarabských okresech rozkazy zapalovat města a vesnice,
jakmile se nepřítel přiblíží. Tento příkaz je tím směšnější, že besa
rabští Rumuni, jak Rusové dobře vědí, nebudou litovat jejich od
chodu o nic víc než Rumuni ve Valašsku a Moldavsku.

Psal jsem již o tom, za jakých okolností dochází k odvodům 
příslušníků valašské a moldavské domobrany do ruské armády. 
Dnes uveřejňují anglické noviny podrobný popis toho, co se událo 
28. srpna mezi panem Budbergem a důstojníky rumunské domobra
ny; celý výstup skončil tím, že kapitán Fillippesco řekl ruskému
generálovi rovnou do očí, že Valaši považují za svého jediného
suveréna tureckého sultána. Byl samozřejmě zatčen společně s ji
nými dvěma důstojníky, kteří si troufaH;' protestovat podobným
způsobem. Zprávu o tom, co se dělo 29. srpna, v den, kdy ruské
tažení v podunajských knížectvích tak' slavně skončilo, uvádím
dále; je z dnešního pařížského „Presse": ·--

„Zatčeni kapitána Fillippesca a dalších dvou důstojníků, kteří se odvážili 
vzepřít rozkazům generála Budberga, vyvolalo silnou nevoli mezi moldavskými 
domobranci a zesílilo jejich nechuť k službě v ruské armádě. 29. srpna krátce 
před dobou, kdy měla být zahájena přehlídka, odebral se hejtman Mavrocor
datos do jezdeckých kasáren proti vládnímu paláci. Jaký byl jeho úžas, když je 
našel úplně prázdné. Vojáci, místo aby sedlali koně k přehlídce, využili vhodné 
chvíle, zahodili zbraně a materiál a do jednoho utekli z koníren. Nešťastný 
hejtman spěchá do dělostřeleckých kasáren, ale tam ho čeká další překvapení. 
Děla stojí sice na svém místě na dvoře, ale po lidech není ani památky. Zoufalý 

520 

SPOJENECKÁ FLOTILA. - SITUACE V PODUNAJSKÝCH KNf:2:ECTVfCH 

Mavrocordatos se už vidí na cestě na Sibiř. Nakonec se mu podaří sehnat asi třicet 
dělostřelců, a třesa se vztekem a strachem, poručí jim zapřáhnout koně a vyvézt 
děla na náměstí, kde se má přehlídka konat. ,Ať nás tam odvlečou násilím,' křičí 
vojáci, ,nedáme si poroučet· od Rusů.' S těmito slovy zavřou bránu kasáren. 
V tu chvíli zaznÍ'na náměstí rachot bubnů. Je to celá Ostěn�Sakenova divize, 
skládající se z dvanácti praporů, jednoho dragounského pluku a tří oddílů dělo
střelectva. Divize uzavře ulice, vpochoduje v útvaru na náměstí a úplně obklíčí 
vládní palác a kasárna moldavského jezdectva. Šedesát moldavských jezdců, 
které se podařilo přivést zpět, bylo vyvlečeno před kasárna. Proti nim stálo 12 000 
Rusů - pěchota, jezdectvo a dělostřelectvo. Pak se dostavil Ostěn-Saken v do
provodu generála Budberga a početného štábu. Moskalská vojska, rozvinutá do 
kolon, defilovala před svými generály s nasazenými bodáky a provolávala ,hurá'. 
Potom se vojáci seřadili do čtverců ve vzdálenosti asi .150 yardů od moldavských 
jezdců. Ozval se rozkaz nabít. Ruští vojáci se pokřižovali a provedli rozkaz. Pak 
dostali rozkaz zamířit na 60 Moldavanů. Když to učinili, přistoupil Ostěn-Saken 
se svým štábem ke skupince moldavských domobranců a vyzval je, aby se připojili 
k jeho armádě, jinak že je dá zastřelit. Odpovědí na jeho výzvu bylo několika
minutové mlčení. Zástupu shromážděného na náměstí se zmocnilo'strašné roz
čilení. Potom jeden z Moldavanů vystoupil z řady a klidným hlasem oslovil rus
kého generála-: ,Jsme moldavští vojáci a naší povinností je chránit svou zem, a ne 
nasazovat životy za cizince. Dělejte s námi, co chcete. My s vámi nepůjdeme.' 
,Můžete nás zavraždit, ale my s vámi nepůjdeme!' opakuje šedesát vojáků jako 
jeden muž. Po této hrdé odpovědi jim Ostčn-Saken nařídil, aby sesedli s koní a 
složili zbraně, jako by měli být vzápětí popraveni. Poslechli, hotovi zemřít. 
V okamžiku je obklopilo tisíce vojáků, vrhlo se na ně a zajalo je. Když Moskalové 
provedli tento hrdinský čin, obrátili se ke kasárnám moldavského dělostřelectva, 
kde se třicet lidí zabarikádovalo za zavřenou branou. Vojáci prolomili bránu 
a vnikli dovnitř. Došlo k boji a dělostřelci, přemoženi přesilou, byli rovněž zajati. 
Ženou je pryč v dešti nadávek a výhrůžek. Moldavané zůstávají neochvějně 
klidní. Jenom jeden z nich, mladý dvaadvacetiletý kornet s očima planoucíma 
hněvem, předstoupí před generála Wrangela, rozhalí hruď a zvolá: ,Zde je má 
hruď, sfrílejte, máte-li odvahu.' Generál neměl odvahu. Kornet a jeho kamarádi 
byli odzbrojeni a odvedeni špalírem bajonetů do Ostěn-Sakenova tábora za 
hradbami Jasů. Co se s nimi stalo, nikdo neví. Pokud jde o tři důstojníky, kteří 
byli zatčeni den předtím, jsou obavy, že byli zastřeleni. Téhož večera obklíčili 
Rusové místo, kde tábořil pluk moldavské pěchoty. Ale zastihli tu pouze 150 
mužů, zbytek utekl. Obyvatelstvo Jas hlasitě projevovalo opovržení k svým 
ochráncům. Šedesát jezdců, tr-icet dělostřelců a sto padesát pěšáků bylo zajato 
a odzbrojeno 12 000 Rusy se třemi bateriemi. To jsou jediné vítězné vavříny, 
které si odnášejí Rusové domů ze svého tažení do podunajských knížectví.'' 

V jednom ze svých dřívějších článků jsem se zmínil o tom, že 
Ůmer paša zakázal uveřejnit rakouský manifest generála Hesse. 
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Nyní se dovídáme, proč se tak stalo: v tomto manifestu totiž generál 
Hess vyzýval valašské úřady, aby se obracely ve všech záležitostech 
na rakouské velení. Ůmer paša vzkázal generálu Hessovi, že by 
udělal lépe, kdyby se nepletl do civilní správy Valašska, která spadá 
pod jeho (Ůmerovu) pravomoc. Protože generál Hess vydal svou 
proklamaci jen proto, aby zjistil, jak daleko může jít, omluvil se za 
pasáž, která způsobila nelibost, a aby přesvědčil Ůmera pašu, že to 
byl omyl, poslal mu originální německý text, kde se valašské úřady 
vyzývají, aby se na jeho pobočníka obracely jen v záležitostech tý- · 
kajících se rakouských vojsk. Ůmer paša zakřikl i rakouského gene
rála Popoviče, který vstoupil 3. září s rakouským předvojem do 
Bukurešti a ihned si tam začal počínat jako Haynau.Jak obyvatel
stvo Valašska vítá rakouskou okupaci, lze soudit z tohoto výňatku 
z dnešních „Daily News": 

„Mnoho vesnic na cestě, kudy táhli Rakušané, obyvatelstvo opustilo a 
vzalo s sebou všechen svůj majetek ze strachu před tím, že budou muset dodávat 
potraviny a poskytovat dopravní prostředky za papírové peníze, které mají právě 
poloviční hodnotu, než jaká je na nich uvedena. Důsledek je, že chléb pro rakous
ká vojska se musí dovážet z Bukurešti, dvacet, ba i třicet mil odtud." 

Střízlivý „Economist" má určitě na zřeteli hanebnosti páchané 
v podunajských knížectvích, důsledky to anglické diplomacie, jestliže 
- narážeje na určité poměrně nepatrné chyby americké diplo
macie v Evropě - dělá tuto dělící čáru mezi anglickou a americkou
diplomacií:

„Nepochybujeme o tom, že v Americe je stejně jako u nás dostatek lidí 
s gentlemanským citem, s hlubokým smyslem pro slušnost a jasně chápajících 
své povinnosti k druhým. Rozdíl mezi námi a neštěstí amerických bratří je v tom, 
že na druhé straně Atlantského oceánu takoví lidé nevolí vládu, neudávají tón 
celému národu a neurčují řeč tisku. U nás je moc v rukou vzdělaných a vyšších tříd. 
Ve Spojených státech vládnou masy; tam si dav uzurpoval právo hovořit jmé
nem národa. Tam dav diktuje, co se má dělat a mluvit; dav volí vládu a jemu 
musí vláda sloužit. Dav ovládá tisk a tisk mu musí lichotit; zkrátka a dobře, vše
chno, co se dělá a píše, musí odpovídat vkusu a přání davu." 

Tak píše lokaj anglických burziánů, jako by anglická diplo
macie nebyla ztělesněním bezectnosti, jako by „gentlemani" za
městnávaní panem Wilsonem, vydavatelem listu „Economist", a 
jeho šéfem panem Gladstonem nebyli usvědčeni před parlamentem 
z podvodů, machinací a krádeží. 
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Ze Španělska máme hubené zprávy. 8. září se definitivně roz
pustila madridská poradní junta. Sevillská junta se rozpustila 
teprve po energickém protestu proti reakčnímu kursu politiky 
ústřední vlády. Katalánští demokraté vydali manifest proti gene
rálu Primovi, který oznámil z Turecka, že se postavil na stranu 
nynější vlády, jen aby nepřišel o podíl na kořisti. Prim si vysloužil 
nenávist Katalánců při obléhání zámku Figuéras roku 1843, při 
němž páchal ohavná zvěrstva jen ze vzteku na obránce zámku, 
kteří se pod Ametllerovým velením bránili s poměrně malými si
lami. O Primovi se tehdy říkalo, že je to „člověk směšně ješitný, 
kterému se zatočila hlava z náhodného úspěchu a z toho, že získal 
titul hraběte a hodnost generálporučíka". 

V listu „Época" čteme, že 7. září došlo u Aranjuezu k nevelké 
bitvě mezi národní gardou a oddílem karlistů nebo snad republi
kánů, to se dosud neví. Přestože se úspěch reakce zdá být velmi 
rychlý a naprosto jistý, kontrarevoluční noviny nepřestávají vy
jadřovat obavy, že záležitosti ve Španělsku nejsou ještě urovnány. 

Z právě uveřejněné zprávy o obchodu a námořní plavbě jsou 
zajímavé tyto údaje282

: 

Celková hlášená hodnota vjvozu anglických a irských výrobka a průmyslového zbot{ 

v letech 1831, 1842 a 1853 

( v librách št.) 

Vývoz do ciziny 
Rusko, severní a černomořské pří-

stavy ....••........•....... 
Švédsko a Norsko ............. . 
Dánsko ..................... . 
Prusko ...........•..........• 
Hannoversko a hanzovní města .. 

:;:i;ft
0

} • • • •••••• ••• • • •• • 
Francie ........•............ 
Portugalsko . . . . . . . . . ...... . 

1831 

1 195 565 

115 707 

92 294 

192 816 

3 642 952 

2 082 536 

602 688 

975 991 
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1842 

1 885 953 

334 017 

194 304 

376 651 

6 202 700 

3 573 362 

1 099 490 

3 193 939 

947 855 

1853 

1 228 405 

556 183 

569 733 

579 588 

7 565 493 

4 452 955 

1371 817 

2 636 330 

1 210411 



Azory a Madeira .....•....... 
Španělsko a Baleáry .......... .
Kanárské ostrovy ............. .
Itálie:

Sardinie
Vévodství toskánské
Papežský stát

Neapol a Sicílie
Rakouské državy

Řecko
Turecko
Valašsko a Moldavsko
Sýrie a Palestina ............. .
Egypt ...................... .
Maroko .................... .
Francouzské državy v Senegambii
Západní pobřeží Afriky ....... .
Jáva a Sumatra .............. .
Filipíny ..................... .
Čína ....................... .
Kuba ....................... .
Haiti ....................... .
Spojené státy a Kalifornie ..... .
Mexiko ..................... .
V

Nová Gr
1
anada} ............. .enezue a 

Brazílie ..................... .
���::trires} .............. . 
Chile ...........•.... : ...... .
Peru ....................... .
Ostatní státy. . . ............. .
Celkový vývoz do ciziny ....... .

Vývoz do britských držav 

Normanské ostrovy ........... .
Gibraltar ................... .
Malta ...................... . 
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1831
80 698

597 848
33 282

j , 490 376 

l 899 100

122 832
426

234 768
285 296
39 513

519 443
663 531
376 103

9 053 583
728 858
248 250

1 238 371
339 870
651 617
409 003

215
26 909 432

324 634
367 285
134 519

524 

1842
64 909

322 614
54 554

2 494 197 

1 489 826
375 551
221 003
41 952

459 685
306 132
47 019

969 381
711 938
141 896

3 535 381
374 969
231 711

1 756 805
969 791
950 466
684 313

7 223

1853 

124 971
1 360 719

107 638
1 112 447

639 794
207 491
639 544
637 353
135 315

2 029 305
179 510
306 580
787 111
75 257"
1 725

617 764
558 212
386 552

1 373 689
1124 864

133 804'
23 658 427

791 940
450 804
248 190

3 186 407
529 883
551 035

1 264 942
1 246 730

912 662
34 119 587 65 551 579

364 350
937 719
289 304

470 107
670 840
297 906
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Jónské ostrovy ............... .
Jižní Afrika ..•...............
Ostrov Mauritius ............. .
Východní Indie .............. .
Hongkong .................. .
Austrálie .................... .
Severoamerická kolonie ....... .
Západní Indie ............... .
Ostatní državy ....•...........

1831

50 883
257 245
148 475

3 857 969
403 223

2 089 327
2 581 949

39 431

1842

83 600
369 076
244 922

5 169 888
998 952

2 333 525
2 591 425

18 675

1853

116 567
1 212 630

385 879
8 185 695

357 908
14 513 700

4 898 544
1 906 639

347 787
Celkový vývoz do britských držav 10 254 940 13 261 436 33 382 202
Celkový vývoz do britských držav 

a do zahraničí . . . . . . . . . . . . . . 37 164 372 47 381 023 98 933 781
„Economist" zvolil rok 1842, aby předvedl výhody svobodného 

obchodu zavedeného v tomto roce283; ale se svou obvyklou naiv
ností zapomněl, že rok 1842 byl rokem obchodní deprese, kdežto 
rok 1853 je rokem největší prosperity. Kdyby anglický vývoz 
opravdu vděčil za svůj růst kouzlům svobodného obchodu, pak by 
to nejlépe mohlo dokázat srovnání s vývozem do těch zemí, kde je 
zaveden přísný ochranářský systém, například do Ruska a Francie; 
tím spíš, že první z těchto zemí víc než kterákoli jiná zvýšila svůj 
vývoz do Anglie a víc než kterákoli jiná na sobě pocítila vliv anglic
kého svobodného obchodu. Ale ukazuje se, že vývoz do obou 
těchto zemí klesl. 

Vývoz do Ruska za rok 1853 činil 
za rok 1831 "

Vývoz do Francie za rok 1853 "

za rok 1842 "

1 106 767 liber št. 
1 195 565 " 

2 636 330 " 

3 193 939 " 

Celková hodnota britského vývozu za sedm měsíců do 5. srpna 
1854 vzrostla ve srovnání s týmž obdobím roku 1853, protože 
vzrostla hodnota kovů; ale vývoz ostatních hlavních výrobků brit
ského průmyslu značně poklesl, jak ukazuje tato tabulka: 

525 



K.MARX 

Lněné výrobky ........... . 
Lněná příze .............. . 
Hedvábné výrobky ........• 
Hedvábná příze ........... . 
Vlněné výrobky ........... . 
Bavlněné výrobky ......... . 
Bavlněná příze •..•.•.••• 

1853 

(v librách št.) 

2 650 150 

646 578 

965 345 

132 689 

3 741 261 

15 515 224 

3 897 080 

1854 

( v librách št.) 

2 456 953 

581 752 

834 275 

120 890 

3 731 453 

14 762 981 

3 838 393 

Číslice týkající se bavlněných výrobků jsou tím přesvědčivější, 
že množství vyvezeného zboží sice vzrostlo, ale stržilo se za ně 
méně peněz. Roku 1854 se vyvezlo 98_1 994 130 yardů bavlněného 
zboží, nepočítaje krajky a tyl, zatímco roku 1853 se vyvezlo pouze 
969 293 663 yardů. 

Napsal K. Marx 15. z;áfí 1854 
Otištěno v „New-Tork Daily Tribune", 
čís. 4198 z 2. fijna 1854 
Pvdpis: Karel M arx 

Podle textu novin 
Pfelof.eno z angličtiny 

B. ENGELS

ÚTOK NA SEVASTOPOL 

Francouzům a Angličanúm se podle všeho konečně naskytla 
příležitost zasadit citelnou ránu síle a prestiži Rusů, a proto my 
v Anglii s novým zájmem sledujeme nástup na Sevastopol, o němž 
najdete poslední zprávy na jiném místě v tomto listu. Francouzské 
a anglické noviny samozřejmě dělají kolem této události velký po

vyk, a kdybychom jim měli věřit, ještě nikdy v celých dějinách 
válečnictví nebylo vykonáno nic tak velkolepého. Ale tomu, kdo 
si připomene fakta - nepochopitelné odklady a nesmyslné výmluvy 

na počátku této expedice, jakož i všechny okolnosti, které expedici 
předcházely a provázely-, tomu to bude sotva imponovat. Možná 
že tento podnik skončí slavně, ale začal spíš hanebně. 

Zopakujme si dosavadní historii spojeneckých vojsk v Tu
recku. Nejdříve chtěli tito velmi hrdinští, ale také krajně opa
trní válečníci přistát v Enosu, ještě před Dardanelami, a při
blížit se k poloostrovu*, teprve až by se ověřilo, že nehrozí žádné 
nebezpečí. Ale dříve než došlo k tomuto hrdinskému činu, popadl 
je záchvat nebývalé chrabrosti, takže riskovali vylodění na tráckém 
Chersonésu, v Gallipoli. Udělali to ovšem jen proto, aby v nejkratší 
době dokončili obranné stavby napříč poloostrovem, a tak si za
jistili to, co potřebovali ze všeho nejvíc, operační základnu. Mezi
tím museli Turci na Dunaji neustále čelit onomu strašnému protiv
níkovi, jehož přítomnost ve Valašsku byla pro spojence záminkou 
k jejich umným manévrům, a nutno říci, že se Turci tohoto úkolu 
zhostili se značným úspěchem. Ale když přijíždělo stále víc lodí 
a stále víc vojska, ukázalo se, že Dardanely a poloostrov pro vše-

• - tj. k tráckému Chersonésu. (Pozn. čes. red.)
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chny nestačí. Ve vědeckém projektu, na kterém se shodly Londýn 
a Paříž, se tedy objevila nová trhlina. Část vojska se nyní musela 
vystavit nebezpečí a riziku vylodění na velmi ohroženém místě -
v Cařihradě! Aby to honem napravili, jali se horlivě opevňovat 
město. Při všech těchto operacích naštěstí uplynula dost dlouhá 
doba, a tím bylo dosaženo hlavního účelu: ne snad získat čas, 
nýbrž naopak jej ztratit. Pak se ukázalo, že lze bez velkého rizika 
poslat jednu divizi do Varny jako posádku tohoto důležitého místa, 
neboť Turci, kteří je v roce 1828 tak slavně bránili, udělali od té 
doby vskutku takové pokroky v evropské disciplíně, že už jim ne
bylo možno obranu takového bodu svěřit. Byla tam tedy vyslána 
divize, a za ní pak ještě jedna nebo dvě další. A nakonec, když už 
nebyla žádná záminka, proč držet vojska v Bosporu, byla celá 
hlavní spojená armáda beze spěchu soustředěna do Varny. To se 
stalo právě v době, kdy se v boku a týle Rusů objevila jako hrozivý 
bouřkový mrak rakouská armáda a kdy se tím základna spojenec
kých operací přenesla pod vlivem politických kombinací na čas 
z Cařihradu do Sedmihradska a Haliče. Nebýt toho, spojenec
ká armáda by se podle všeho nebyla nikdy objevila v Bulhar
sku. Svědčí o tom počínání spojenců za obléhání Silistry. Každý ví, 
že se tu rozhodovalo o výsledku celého tažení a že v takové chvíli, 
kdy obě strany do krajnosti napínají všechny své síly, stačí v devíti 
případech z deseti sebemenší převaha na té či oné straně, aby se 
situace úplně změnila. A přitom v době tohoto rozhodného oblé
hání stálo jen na několik denních pochodů od pevnosti 20 000 
anglických a 30 000 francouzských vojáků, ,,výkvět obou těchto 
armád", pokuřovali ze svých dýmek a naprosto klidně se při
pravovali na choleru. A kdyby nebyla tato nemoc tak strašlivě 
řádila v řadách Rusů a kdyby se nebyla hrstka Arnautů s bez
příkladnou statečností držela v zákopu křížem krážem rozrytém 
granáty, byla by Silistra padla do rukou nepřátel. Není druhého 
příkladu v dějinách válek, kdy by armáda, která mohla tak snadno 
přijít na pomoc, tak zbaběle ponechala své spojence jejich osudu. 
Tuto hanbu už nikdy nesmyje s francouzských a britských velitelů 
žádné krymské tažení a žádné vítězství. Jak by to asi bylo do
padlo s Brity u Waterloo, kdyby byl starý Blticher po porážce, kte-
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rou utrpěl dva dny předtím u Ligny, jednal tak svědomitě jako teď 
Raglan a Saint-Arnaud ?284 

Hrstka Arnautů ve střeleckém zákopu u Arab Tabie ukázala, 
že se obratností, důvtipem a vojenským duchem plně vyrovná 
Rusům. Rusy nezahnala za Dunaj armáda, která by snad byla · 
přišla vyprostit Silistru z obležení. Jejich vlastní hloupost, odvaha 
obránců, bahenní zimnice, pasívní tlak Rakušanů na Dněstru a spo
jenců na Devně (neboť kdo mohl tušit, že nebudou nic dělat?), to 
všechno nakonec přimělo Rusy k tomu, že zanechali obléhání a vzdali 
jak tažení, tak podunajská knížectví i Dobrudžu. Spojenečtí gene
rálové ovšem chtěli tohoto velkého úspěchu využít - zcela podle 
pravidel onoho strategického systému, jímž se až dosud s tak vý
bornými výsledky řídili. Proto zavedl lord Cardigan britské jezdec
tvo na Dunaj na průzkumnou výpravu, při které sice nespatřilo ani 
jediného Rusa, ale zato ztratilo mnoho koní a nezískalo nic než 
nemoci a výsměch. A generál Espinasse, který se proslavil hlavně 
svou zradou Národního shromáždění 2. prosince 1851285, vedl svou 
divizi do Dobrudže s tím jediným výsledkem, že několik skvělých 
pluků zpola skosila cholera a že zavlekl tuto epidemii do spojenec
kého tábora. Za to, že mezi spojeneckými vojsky ve Varně tak 
řádila cholera, mají tedy spojenci co děkovat pouze svým výbor
ným strategickým kombinacím. Po tisících jí padali za oběť vojáci, 
kteří ještě ani nespatřili nepřítele; umírali jako mouchy v táboře, 
kde mohli žít v poměrném přepychu, bez napadení a znepokojo
vání. To vyvolalo malomyslnost, nedůvěru k velitelům a dezorgani
zaci, jež se nerozmáhaly ani tak u Angličanů, kteří zkoušeli méně 
a jsou vůbec odolnější, jako spíše u Francouzů, kteří jsou už svou 
národní povahou takovým vlivům přístupnější, zejména když je 
jejich velitelé nutí k úplné nečinnosti. Ale to, co vyšlo najevo při 
vzpourách, jež nyní propukly mezi francouzskými vojáky, jsou při
rozené následky. abnormálního stavu, ve kterém žila armáda už 
od roku 1849. Buržoazie naučila francouzského vojáka, který ji 
vysvobodil z hrůz revoluce, považovat se za spasitele vlasti a společ
nosti vůbec. Ludvík Bonaparte si vojáky předcházel jako sílu, která 
obnovila císařství. Po celou tu dobu se s nimi zacházelo tak, že se 
naučili poroučet, ale zapomněli, že musí poslouchat. Tak dlouho 
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se jim vštěpovalo, že jsou nadřazení nad civilisty, až si začali myslet, 
že se přinejmenším vyrovnají svým velitelům. Udělalo se všechno 
pro to, aby se z nich stali pretoriáni, a celé dějiny nás přece učí, 
že pretoriáni jsou-jako vojáci vždycky zdegenerovaní. Začínají tím, 
že komandují civilisty, pak přejdou k tomu, že diktují svým generá
lům, a končí tím, že dostanou pořádný výprask. 

Podívejme se však, co se dělo ve Varně. Když se celé prapory 
hroutily do žhavého písku a svíjely se v útrapách cholery, začali 
staří vojáci srovnávat dobrodruhy, kteří jim velí nyní, s dřívějšími 
veliteli, kteří je úspěšně vedli právě v oněch afrických taženích, 
nad nimiž hrdinové moderní Byzance286 ta)c ohrnují nos. V Africe 
bylo větší horko než v Bulharsku a Sahara je přece jen podstatně 
nepříjemnější kraj než Dobrudža. A přesto po celou dobu afrických 
výbojů nebyla nikdy taková úmrtnost jako nyní při odpočinku 
na Devně a při nenáročných průzkumných pochodech v okolí 
Ktistendže. Cavaignac, Bedeau, Changarnier, Lamoriciere vedli 
vojáky do daleko větších nebezpečí s daleko menšími ztrátami; tehdy 
ovšem byli Espinasse a Leroy Saint-Arnaud- ještě skryti ve stínu 
bezvýznamnosti, z něhož je mohla vytáhnout na světlo pouze 
politická podlost. A tak zuávové, nejlepší představitelé africké ar
mády, kteří nejvíc bojovali a nejvíc se načichali střelného prachu, 
povstali jako jeden muž a křičeli: ,,A bas les singes ! 11 nous faut 
Lamoriciere !" - ,,Pryč s opičáky! Dejte nám Lamoriciera !" Když 
Jeho císařské Veličenstvo Napoleon III., duše a hlava nynějšího 
oficiálního opičení po velké minulosti, dostal o tom zprávu, určitě 

· pocítil, že tento pokřik zuávů je pro něj „začátkem konce". Ve
Varně udělal tento pokřik pravé divy. Můžeme směle tvrdit, že to
byla hlavní příčina výpravy na Krym.

Po zkušenostech z tohoto letního tažení· nebo spíš procházky
z Gallipoli do Skutari, ze Skutari do Varny, z Varny na Devnu,
do Aladinu a zase zpět nemůže od nás nikdo chtít, abychom brali
vážně výmluvy, kterými spojenečtí velitelé vysvětlují, proč expedici
napřed tak dlouho odkládali a nakonec ji podnikli tak ukvapeně.
Jeden příklad dostatečně ukáže, zač stojí jejich argumenty. Odklad
byl prý způsoben tím, že dosud nedorazilo francouzské obléhací
dělostřelectvo. Ale když vypukly cholerové vzpoury a Leroy Saint-
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Arnaud viděl, že teď musí bezodkladně vynést svůj poslední trumf, 
poslal do Cařihradu pro turecké obléhací dělostřelectvo a munici, 
které byly skutečně v nejkratší době připraveny a naloděny. A kdyby 
byl mezitím nedorazil trén francouzského obléhacího dělostřelectva, 
byli by odpluli bez něho. Avšak turecké obléhací dělostřelectvo 
bylo připraveno už před mnoha měsíci, všechny odklady byly tedy 
zbytečné. 

Jak je vidět, tato vytrubovaná krymská expedice se 600 lodí 
a 60 000 vojáků, se třemi trény obléhacího dělostřelectva a s bůhví
kolika polními děly není promyšleným výsledkem dlouho předem 
vědecky připravovaných obratných manévrů, ale je to jen ukvapený 
coup de tete*, který má zachránit Leroye Saint-Arnauda, aby ho 
vlastní vojáci neroztrhali na kusy. Chudák starý povolný lord 
Raglan není mužem, který by se dokázal postavit na odpor, a to 
tím spíš, že by další otálení vedlo v jeho armádě ke stejné nekázni 
a malomyslnosti, jaké se již zmocnily francouzského vojska. 

Ironie dějin, o níž mluví jeden německý spisovatel**, nepůsobila 
jen v minulosti, nýbrž má prsty i v současných dějinách a v této 
chvíli je její obětí chudák lord Raglan. Co se týče Leroye Saint
Arnauda, toho stejně nikdo nikdy nepovažoval za skutečného ve
litele. Tento vykřičený kumpán zlodějek a podvodníků je už dávno 
znám jako starý příslušník vznešené sebranky a důstojný přisluho
vač muže, kterého k boulogneské expedici287 dohnal „nikoli osud, 
ale dluhy". Přes všechny cenzurní zásahy jsou jeho charakter 
i minulost v povídavé Paříži velmi dobře známy. Tohoto dvakrát 
degradovaného poručíka, tohoto kapitána, který jako vojenský vý
platce vyraboval plukovní pokladnu v Africe, tu všichni znají, a ať 
už dokáže na Krymu cokoli, nehynoucí vojenskou slávu si jednou 
provždy vysloužil v Londýně úspěšnou výpravou s přikrývkami své 
bytné do zastavárny, po níž následoval skvěle provedený ústup 
do Paříže. Ale chudák Raglan, generáladjutant vévody z Wellingto
nu, který zešedivěl nad teoretickými úkoly a malichernými detaily 
štábního řízení, bezpochyby skutečně věří důvodům, které pro své 
činy uvádí.Na něj padá všechna tíha podivné skutečnosti, že celé toto_ 

* - nerozvážn§ kousek. ( Pozn. red.)
** - tj. Hegel. ( Pozn. red.)
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tažení bylo naplánováno tak vědecky a provedeno tak ·obratně 

že z��řelo :? 000 mužů čili zhruba každý sedmý, ještě než vůbe� 
sp�tr�li nepntele, a že všechny ty pečlivě promyšlené postupy 
vyus?ly -�a�o�ec v na�rosto zbrklou výpravu na Krym na samém 

k?nc1
_ 
pn��':;ho ročmho období. Ba, nic není tak kousavé jako 

,,irome deJm . 
Ale přes to všechno může mít expedice úspěch. Spojenci by si 

�o s�oro zasluhovali, protože nic by nemohlo vzbudit větší opovr
ze�1 k dosavadnímu způsobu řízení této výpravy. Tolik okolků 
tolik opatrnosti, taková přemíra vědeckosti vůči nepříteli, který 
nako�ec podlehne v, kam�ani vedené nikoli k jeho zničení, nýbrž
na z�chr�nu 

_
vlast� armady ! To by byl nejhorší soud, jaký by 

mohh s�0Jenc1 sami_ �ad sebou vyřknout. Ale zatím ještě v Sevasto
polu neJsou. Vylod1h se v Jevpatoriji a u Staré tvrze Odtud ma·' 
• v • d , . 

• JI 

J��te _pa esat, respektive dvacet mil pochodu do Sevastopolu. Jejich 

t�z�e ��lost!�lec�o s� musí vylodit docela blízko u Sevastopolu, aby
s1 u�etnlo tezkosti s prepravou po souši; čili vylodění ještě zdaleka 

n�m s�ončeno. I když přesné údaje o síle Rusů nejsou známy, je 

prec� J_�n _nep,ochyb��', že � bez?rostřední blízkosti Sevastopolu jsou 

�a ;et��n; m1st 
_
s1lneJŠI nez spoJenci. Kopcovitý terén a zátoka za

reza:aJ1�1 se asi �eset mil do vnitrozemí donutí spojence, aby se

rozvmuli ve velmi dlouhé linii, jakmile se pokusí pevnost obklíčit. 
Pro odhodlaného vojevůdce by nebylo těžké takovou linii prorazit 
N_�víme samozřejmě, jakými prostředky bude pevnost ze souš;
�aJe��- �e p�dle toho, co víme o starém Menšikovovi, se dá soudit, 
ze SVUJ cas zbuhdarma nepromarnil. 

Ze zpráv v anglických novinách a z operační linie kterou 

sp�jenci zvolili, se dá vyvozovat, že první útok bude veden'na tvrz 
kter� 0

_;7
ládá mě�to z návrší na severní straně zátoky. Rusové ji

nazyvaJi_ 
SevernaJa kreposť - Severní pevnost. 

Je-h tato pevnost jen trochu solidně postavena, může klást 
dlouho odpor. Je to velká čtyřúhelníková reduta, vystavěná podle 

�?ntalembertova polygonálního systému čili systémem kaponiér ;
pn to�to systé

_
mu jsou boky chráněny nízkými opevněními s kase

�a��rm, �teráJ�Ou u�stěna na dně příkopu uprostřed každé strany
ctyruhelmka a Je z ruch možno postřelovat příkop vpravo i vlevo. 
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Tento druh opevnění má tu přednost, že není vystaven přímo palbě 

nepřítele dříve, dokud se nepropracoval až k samému okraji pří
kopu. Poloha tohoto opevnění* v bezprostřední blízkosti hlavní 

pevnosti dovoluje použít je ofenzívně jako opory a základny pro 

silné výpady, a už sama jeho existence zřejmě přinutí spojence, aby
omezili své hlavní operace na severní břeh zátoky. 

Ale zkušenosti z Bomarsundu nás po učily, že se o ruských opev
něních nedá říci nic určitého, dokud nebyla skutečně vyzkoušena.
Proto zatím nelze ani přibližně určit pravděpodobnost úspěchu 

krymské výpravy. Jedno je však možno tvrdit skoro s jistotou :
Kdyby se měly operace příliš protáhnout, kdyby 

_
s příchodem 

zimy propukly nové nemoci, kdyby se mrhalo voJskem 11:� ne
uvážené a nepřipravené útoky, jako to dělali Rusové u Sihstry,
nastal by ve francouzské a velmi pravděpodobně i v turecké ar.; 

mádě takový rozklad, jaký zakusili Francouzi u Varny a jaký se 

u Turků nejednou projevil v Asii. Angličané se ro zhodně budou 

držet déle ; ale je určitá mez, po jejímž ?řekročení se :ozloží seb:,�
ukázněnější vojsko. V tom je pro spoJence skutečne nebezpec1,
a způsobí-li ruský odpor, že dojde k takové situaci, bude znovu
naloďování vojska před očima vítězného nepřítele velmi riskantní 

záležitostí . Je velmi pravděpodobné, že výprava bude úspěšná, ale 

na druhé straně se také může změnit v druhé Wakheren288
• 

Napsal B. Engels 18. září 1854

Otištěno jako úvodník

v „New- York Daily Tribune",

čís. 4209 ze 14. října 1854

* - tj. Severní pevnosti. (Pozn. les. red.)
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ZPRÁVY Z KRYMU 

Dnešní číslo našeho listu je plné otřesných zpráv o krvavých 
bitvách na Krymu, dočteme se tu dokonce, že byl dobyt Sevastopol, 
zničeny jeho hlavní tvrze a velká část ruského loďstva, že kníže 
Menšikov úplně kapituloval a zbytky jeho poražených a víc než 
zdecimovaných sil byly zajaty. Jsou-li tyto zprávy zcela pravdivé, 
pak za posledních čtyřicet let nezažil svět tak obrovské krveprolití, 
ani válečnou událost s tak dalekosáhlými následky pro budoucnost. 
Pokud jde o pravdivost těchto zpráv, můžeme si učinit určitý obraz, 
oddělíme-li svědomitě oficiální a zaručené zprávy od těch, které 
pocházejí z pochybných a nejistých pramenů. 

A tu musíme informace rozdělit do dvou skupin: do jedné 
patří zprávy o bitvě na Almě, k níž došlo 20. září, a do druhé ty, 
které oznamují přímo dobytí Sevastopolu. Podle depeší lorda 
Raglana a maršála Saint-Arnauda zaútočily spojenecké armády 
20. září na ruský opevněný tábor na výšinách jižně od řeky Aimy
a donutily Rusy k ústupu. Britové se zmocnili dvou děl. Francouzi
se ve svém hlášení nezmiňují o žádné válečné kořisti. Francouzi
ztratili asi 1400 mužů; Britové přibližně stejný počet. Ruské síly byly
odhadovány na 45 000 až 50 000 mužů; jejich ztráty činí 4000 až
6000 mužů. Tato hlášení jsou zřejmě psána pod čerstvým dojmem
právě dobytého vítězství. Zpráva o 50 000 Rusů na Almě velmi
příkře odporuje dřívějším zprávám, podle kterých bylo na celém
Krymu všeho všudy nanejvýš 45 000 mužů. Dvě děla dobytá
v opevněném táboře, bráněném „množstvím těžkého dělostřelec
tva", jsou zcela bezvýznamnou kořistí, uvážíme-li, že zachránit
děla z polních opevnění dobytých nepřítelem.je téměř nemožné.
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Ještě výmluvnější je mlčení maršála Saint-Arnauda o tom, zda 
také .Francouzi ukořistili nějaká děla. 

Dejme tomu, že Menšikov skutečně soustředil v opevněném 
táboře na Almě 45 000 až 50 000 mužů. Co to dokazuje? Buďto 
měl daleko víc vojska, než se čekalo, když mohl nasadit v otevře
ném poli tak velké síly; anebo je Sevastopol opevněn ze souše tak 
chabě, že nemohl tuto pevnost držet, leda by porazil spojence v otev
řeném poli; anebo konečně udělal strašnou chybu, že připustil bitvu. 
v poli a přivodil demoralizaci svého vojska, která nutně následuje 
po rozhodné porážce. 

Podle dřívějších zpráv nebylo v ruském táboře na Almě víc 
než 10 000. mužů. Mohli ovšem dostat posily, ale Rusové by byli 
měli co dělat, aby zvýšili počet vojska třeba jen na 25 000 nebo 
30 000 mužů. Anebo jestliže měli 50 000 vojáků nedaleko od Aimy, 
čili 15 mil od místa vylodění, jak si máme vysvětlit, že neudeřili 
na spojence hned, když se vyloďovali? 

Krajinu mezi Starou tvrzí, kde se spojenci vylodili, a Sevasto
polem přetínají tři vodní toky s hlubokými roklemi, vesměs vhodná 
vojenská postavení. Nejblíže k Sevastopolu je řeka Černá, která 
ústí do východního cípu Sevastopolské zátoky. Zatímco Severní 
pevnost chrání severní břeh zátoky, tato říčka nebo spíše její hlu
boké údolí tvoří jakýsi přírodní příkop východně od města. Je to 
tedy přirozeně poslední důležité postavení pro obranu. Další řeka, 
Kača, teče od východu k západu několik mil na sever od Severní 
pevnosti a ještě asi 12 mil severněji teče Alma. Možná, že toto po
stavení má nějaké taktické přednosti, které se nedají na takovou 
dálku posoudit, ale sotva lze předpokládat, že by si Rusové 
pro pravidelnou bitvu, která mohla rozhodnout o osudu Sevasto
polu, vybrali ze tří obranných linií právě tu první a nejvzdálenější. 
Nebylo tu ovšem jádro spojeneckého jezdectva, a to možná po
vzbudilo Rusy, aby poslali do zákopů u Aimy silné sbory, neboť 
jejich dočasná převaha v této zbrani je zajišťovala před bočními 
manévry nepřátelského jezdectva. Popudem k tomu bylo asi vě
domí, že jakmile budou uzavřeni v Sevastopolu, nebudou už moci 
této zbraně využít. 

Čím podrobněji zkoumáme porážku Rusů na Almě, tím víc 
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ztrácí na svém taktickém významu. Rusové se neradi opevnuJI 
za otevřenými valy. Mají-li čas a zamýšlejí-li klást tuhý odpor, 
dávají všude přednost uzavřeným čtvercovým redutám. Z takových 
redut je ovšem nemožné zachránit dělostřelectvo, jakmile nepřítel 
už provádí zteč. Ale i u toho druhu opevnění, kterému se technicky 
říká lunety a který má otevřené hrdlo*, je stejně pramalá naděje 
na izáchranu dělostřelectva, když už nepřítel útočí. Vždyť kdyby 
se děla stáhla v okamžiku, kdy nepřítel nastupuje na zteč, při
pravila by se obrana sama o svou zbraň, a když už je překročen 
příkop, kdo by pak za nepřátelské palby zblízka vytlačoval děla 
z ložiště nebo plošiny, kdo by připřahoval kolesny a vyvážel děla? 

„Děla v zákopech je nutno považovat za ztracená, jakmile se zákopy 
samy už nedají udržet; jediná věc, která se dá udělat, je prodat je co nejdráž," 
říká generál Dufour ve své učebnici polního opevňování. 

Už sám fakt, že Rusové ztratili jen dvě děla, dokazuje, že tábor 
nebyl hájen do krajnosti a že ve skutečnosti byl dobyt možná jen je
den nebo dva zákopy bodákovým útokem. Ostatní zřejmě nebyly 
bráněny bojem na bodáky, ale byly podle všeho opuštěny dřív, než 
útočící kolony dosáhly příkopu. Ústup Rusů byl podle všeho 
spořádaný; chránilo je zřejmě jezdectvo a měli tu výhodu, že jed
notky spojeneckého jezdectva se nemohly dostat dost rychle přes 
Almu a roklinu. Právě to, že zachránili téměř celé své dělostřelectvo, 
je dostatečný důkaz, že přerušili bitvu dřív, než mohl nějaký silný 
úder způsobit zmatek v jejich řadách. 

To je vše, co víme o vítězství na kopcích jižně od Almy. 
V Anglii bylo toto vítězství ohlášeno 1. října hřměním děl a hlaho
lem zvonů a v sobotu 30. září v 10 hodin večer je za zvuku fanfár 
vyhlásil londýnský starosta v budově londýnsk� burzy; v divadlech 
bylo odměněno potleskem a londýnské „Times" je označily-za pře
dem daný výsledek děkovných modliteb arcibiskupa z Canterbury. 
Dopisovatelé poznamenávají, že maršál Saint-Arnaud nebyl s to 
nasednout na koně. Dějepisci uvádějí totéž o Napoleonovi za bitvy 
u Waterloo. Možná že vítězství u Almy bylo výsledkem stejných
okolností jako porážka u Waterloo.

• - východ obrácený k týlu (gorge). (Pozn. red.)
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A nyní ke skupině ještě senzačnějších zpráv o dobytí Sevasto
polu. První zpráva o tom došla do Londýna telegraficky z Buku
rešti a je datována 28. září. Tvrdí se v ní, že Sevastopol padl spo
jencům do rukou po kombinovaném námořním a pozemním útoku. 
Zpráva prý pochází přímo z francouzského parníku odeslaného 
s touto zvěstí ze Sevastopolu do Cařihradu; tento parník se prý 
setkal s jiným francouzským parníkem, který byl na cestě do Varny. 
Jestliže, jak se tvrdí, byla pevnost dobyta 25. září, mohla se zpráva 
o tom dostat do Varny v noci z 26. na 27. září, a do Bukurešti
mohla být doručena 28. září v poledne, neboť vzdálenost mezi
Varnou a Bukureští je něco přes 100 mil a kurýři na ni zpravidla
potřebují 24 hodin. O tuto zprávu se opírá Bonapartovo provolání
k boulogneskému táboru, které uvádíme na jiném místě. Ukazuje se
však, že až do 30. září žádný kurýr do Bukurešti nepřijel. Druhá
zpráva o pádu Sevastopolu, která je pravděpodobná aspoň po země-

. pisné stránce, je datována v Bukurešti až toho dne, kdy Bonaparte 
učinil své prohlášení. Tuto telegrafickou depeši, kterou dostala 
rakouská vláda 1. října v 6 hodin večer a kterou odevzdal 3. října 
listu „Times" turecký vyslanec v Londýně, uveřejnil téhož dne 
„Moniteur" s poznámkou,. že 

/ 

,,tuto zprávu doručil francouzské vládě pan Buol, který uložil panu Hiibne
rovi, aby jménem rakouského císaře blahopřál francouzskému císaři k slavnému 
úspěchu, jehož dosáhly francouzské zbraně na Krymu". 

Mimochodem podotýkám, že celá zpráva je založena na úst
ním sdělení kurýra, který byl poslán z Cařihradu za Ornerem 
pašou, a když ho nenašel v Bukurešti, odjel za ním do Silistry, kde 
měl tehdy Orner paša svůj stan. Podle tvrzení tohoto kurýra byl 
Sevastopol dobyt, 18 000 Rusů zabito a 22 000 zajato. Konstanti
nova tvrz byla zničena, ostatní pevnůstky s 200 děly dobyty, šest 
ruských válečných lodí potopeno; kníže Menšikov, který se stáhl se 
zbytkem eskadry do horního konce zátoky, prohlásil, že raději 
vyhodí lodi do povětří, než aby přistoupil na bezpodmínečnou kapi
tulaci. Spojenci prý mu dali šest hodin na rozmyšlenou. V Caři-
hradě má být po deset dní slavnostní iluminace. 

Po tom, co jsme zjistili o ruských opevněních na Alandských 
ostrovech, a po úspěchu spojenců na Almě dala se kapitulace Seva-
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stopolu během nějakých čtrnácti dnů čekat se značnou pravdě
podobností. Ale kdo může věřit, že by armáda o 50 000 mužích; 
která šťastně zachránila téměř celé své dělostřelectvo z prohrané 
bitvy, armáda, které velí nejodvážnější důstojník, jaký se dosud 
v tomto tažení objevil na ruské straně, kdo může věřit, že by taková 
armáda složila zbraně po prvním útoku na město? Nicméně v této 
válce se už událo tolik nepravděpodobného a mimořádného, že se 
musíme připravit na to, že „nevyjdeme z překvapení", stejně jako 
Napoleon, když roku 1807 dostával Sébastianiho depeše z Caři
hradu. Spojenci po celou tu .dobu, co vedli válku, dělali všechno, 
aby sklidili porážku, jaké tu ještě nebylo. Proč by se osudu nezlíbilo 
vnutit jim neslýchaný triumf? Dějiny se nikdy neobejdou bez 
zrnka ironie, a možná, že se jim zachtělo předvést světu zajímavou 
podívanou, jak bude v nějaké skromné věži na Bosporu ubytován 
onen starý moskalský Rodomonte289, který sotva před rokem 
opouštěl hlavní .město „umírajícího muže" s pyšnou výhrůžkou, že 
pohltí jeho říši. Jak trpký trest by to byl pro pyšného a arogantního 
Menšikova, který rozdmýchal a začal tuto válku, kdyby se měl 
vrátit do Cařihradu jako zajatec! 

Mluvil-li kurýr pravdu, dá se historie krymského tažení stručně 
shrnout takto: 14. a 16. září se armáda vylodila u Staré tvrze, 
aniž narazila na odpor; 19. se dala na pochod; 20. zvítězila v bitvě 
na Almě a 25. dobyla Sevastopol. 

Příští pravidelný parník z Liverpoolu, ,,Africa", pluje přímo 
do New Yorku, bez zastávky v Halifaxu. Připluje sotva dřív než 
v pátek a do té doby není naděje, že bychom získali naprostou 
jistotu v této nanejvýš zajímavé otázce. Do té doby bude asi nej
lepší prostě se spolehnout na to, co vyprávěl onen turecký kurýr; 
doufejme, že ti, kdo to udělají, se nebudou tak blamovat, jako se 
to právě v této věci stalo našemu příteli Ludvíku Bonapartovi 
v Boulogni. Jak se naši čtenáři mohou dočíst v jiné části tohoto 
listu290, tento císařský gentleman oznámil onu zprávu jednoho dne 
při přehlídce velmi melodramatickým způsobem, stručně a jasně: 
Sébastopol est prise*. Připadal si přitom asi jako opravdový 

* -- Sevastopol je dobyt. (Pozn. reá.)
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Napoleon, ohlašující svým vojskům velké vítězství. Jenže synovec 
má smůlu, protože jeho strýc nikdy nepotřeboval vítězství ohlašo
vat: vybojoval své bitvy sám, a jeho vojáci, kteří viděli nepřítele 
utíkat, nepotřebovali, aby jim to někdo potvrzoval. Ale ještě větší 
smůla byla v tom, že novinu, kterou Ludvík Bonaparte nevydržel 
neohlásit, musel večer uvést na pravou míru boulogneský pod
prefekt, který vyvěsil vyhlášku, že došla zpráva o dobytí Sevasto
polu, ale že nelze zaručit, zda je pravdivá. A tak císaře všech 
Francouzů opravil jeho podprefekt v Boulogni! Nápadné je také to, 
že zpráva o této velké události není potvrzena ani v posledním 
čísle oficiálního listu francouzské vlády z 3. října. Přesto se to ještě 
může potvrdit, a tak s napětím čekáme na přesné zprávy. 

Napsal B. Engels 2. fíjna 1854 
Otištěno jako úvodník 
11 „New-Tork Dail,y Tribune", 
lís. 4211 ze 17. fíjna 1854 

Podle textu novin 
Pfelof.eno Z angličtiny 
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SEVASTOPOLSKÁ MYSTIFIKACE 

„Chytils Tatara", říká se v anglickém úsloví. Ale tentokrát
se dali nachytat od Tatara* nejen Angličané, ale i Francouzi
a Rakušané. Čtenáři nám jistě prominou, když vyjádříme určité
zadostiučinění nad tím, že se „Tribune" a ti z jejích čtenářů, kteří
pečlivě sledují průběh nynějšího tažení na Krymu, nedali nachytat
jako ostatní.

Hned když jsme dostali pozoruhodnou zvěst o dobytí Sevasto
polu, snažili jsme se jednak zkoumáním cest, kterými údajně zpráva
došla, jednak kritickým vojenským rozborem ukázat, že po vítěz
ství na Almě, i kdyby bylo sebevíc rozhodující, sotva mohla tak
brzy následovat kapitulace objektu celého tažení**. Domníváme
se však, že jsme zároveň dost důrazně upozornili na to, že spojenci
asi nedosáhli žádného rozhodného vítězství, když Rusové tak
spořádaně ustoupili se všemi svými děly. Konečně jsme se zvlášť
snažili zdůraznit, že celá novina, až na to, co je obsaženo v oficiální
zprávě o bitvě na Almě, se opírá pouze o ústní sdělení tureckého

posla, který nesl Ůmeru pašovi zapečetěné depeše. A tak nás nijak
nepřekvapila zpráva, že strašný „pád Sevastopolu" nebyl nic víc
než fantasticky přehnaná zvěst o vítězství na Almě, kterou dal

• Slovní hříčka s dvojím významem slova„Tatar":,,to catch a Tartar"„chytit Tatara" znamená: zmýlit se v někom, asi jako naše: ,,sednout někomuna lep". Označení „Tatar" (tartar) se používalo pro turecké vojenské nebodiplomatické kurýry. ( Pozn. red.)
** Viz tento svazek, str. 536-541. (Pozn. red.)
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v Bukurešti k lepšímu šibal Tatar, kterou vyhlásil v Boulogni melo
dramatický Ludvík Napoleon, a jíž slepě uvěřila nejznamenitější
odrůda lidského rodu - angličtí kramáři. Anglický tisk se vcelku
ukázal důstojným představitelem této třídy a zdá se, že ; Anglii
stačí jen vyslovit jméno Sev;;i.stopol a každý začne blouzmt. Snad
si naši čtenáři vzpomenou, jak v závěru posledního zasedání parla
mentu ohlásil lord John Russell, že anglická vláda má v plánu
zničit Sevastopol, a jak toto oznámení, ačkoli muselo být na témž
zasedání odvoláno, přivedlo vážené poslance k tomu - abychom

použili slov, která při této příležitosti pronesl pan Disraeli - že
po pět hodin blouznili. Londýnské „Times" uveřej��ly až dosud
nejméně devět úvodníků, ve kterých se bona fine c1 mala fide*
právě tak blouznilo ; všechny měly zřejmě jediný cíl: přimět sira

Charlese Napiera k ukvapenému útoku na Kronštadt neb� Svea
borg. Zpité slávou a rozpálené úspěchem z�čaly tyto noviny?�:konce bombardovat - ovšem jen v představach - baltské pobrez1
Pruska právě tak jako „krále Bombu" v Neapoli a toskánského
velkovévodu v Livornu. Byly skutečně ochotny válčit s celým svě
tem a s celým „ostatním lidstvem". ' v ' • v, •v Skutečný stav sevastopolských pozemmch opevnem Je pnlis
málo znám, než aby bylo možno dělat nějaké P_?zitivrií předpo;7ědi,
jak dlouho bude pevnost schopna se udržet. Uspěch na �.m: na
značuje celkem spolehlivě, že pevnost bude dobyta, ,neboť J1ste P?
zvedl odvahu a bojového ducha spojeneckých vojsk a ukáže se s1�
ným preventivním prostředkem proti nemocem - tomuto neJ
nebezpečnějšímu nepříteli, s nímž mají spojenci na Krymu co dělat
a s nímž se podle zpráv už utkali. Bylo by však bláhové očekávat,
že si spojenci budou moci zajít do Sevastopo�u jako do kavár�y:Po veliké mystifikaci s dobytím pevnosti, s 30 000 padlym1
a raněnými a s 22 000 zajatci - mystifikaci, která nemá sobě rovné
v celých dějinách novinářských kachen - by se př!ro:en_� dalo
čekat, že pravé oficiální dokumenty poskytnou, kdyz mc Jmého,
aspoň pokud možno jasné a spolehlivé informace. Avšak zpráva,
uveřejněná v Londýně 5. října ve zvláštním vydání „Gazette"

• - v dobrém nebo špatném úmyslu. (Pozn. red.)
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a přetištěná v našem dnešním čísle, se stále ještě neobešla bez 
obojakých výrazů. Lze jí skutečně ledacos vytýkat, což je třeba 
připsat na vrub tomu, že pochází od lorda Stratforda de Red
cliffe, jednoho z žáků Palmerstonovy diplomatické školy. Ze zprávy 
především plyne, že byla odeslána do Anglie z Bukurešti 30. září 
v půl čtvrté odpoledne, zatímco lord Redcliffe ji datuje v Cařihradě 
30. září v půl desáté večer; to tedy znamená, že zpráva došla
do Bukurešti vlastně už šest hodin před tím, než byla odeslána
z Cařihradu. Za druhé, ve zprávě není ani zmínka o tom, co se dělo
na Krymu od 20. do 28. září; sděluje pouze, že

,,spojenecké armády zřídily 28. září ráno svou operační základnu v Ba
laklavě a učinily přípravy k bezodkladnému pochodu na Sevastopol. ,Aga0 

memnon' (na jehož palubě je admirál Lyons) a ostatní válečné lodi jsou v Bala
klavské zátoce. Jsou tu příhodné podmínky pro vylodění obléhacího parku." 

V domnění, že je možné se na tuto zprávu spolehnout, vyvodil 
z ní anglický tisk přirozený závěr, že spojenecké armády přešly Bel
bek a Severní stranu, zmocnily se výšin za Sevastopolskou zátokou 
a pronikly přímou čarou k Balaklavské zátoce. K tomu musíme 
poznamenat, že z vojenského hlediska je nepochopitelné, že by 
armáda, která má v moci výšiny ovládající Sevastopol, s těchto 
výšin klidně sestoupila na druhou stranu a pochodovala k zátoce 
vzdálené jedenáct mil jen proto, aby tu zřídila „operační základnu''. 
Naproti tomu je docela dobře možné, že admirál Lyons obeplul 
s částí loďstva Chersonéský mys, aby si zajistil přístav, kam by se 
mohly uchýlit lodi, a to přístav v těsné blízkosti Sevastopolu a zá
roveň uzpůsobený pro vylodění obléhacího dělostřelectva, o němž 
jsme vždy tvrdili, že stále ještě nebylo vyloženo. Děla nemohou být 
ovšem vyložena bez ochranných sil, které by se byly buď daly vy
členit z hlavních sil armády po výsadku u Staré tvrze, nebo by je 
mohla tvořit část záloh dopravených po lodích z Cařihradu a 
z Varny. 

Nová zpráva dále tvrdí, že „kníže Menšikov byl v poli v čele 
20 000 mužů a očekával posily". Z toho anglické noviny dovozují, 
že Rusové museli v bojích od 20. do 28. září ztratit 25 000 až 30 000 
mužů; vycházejí z toho, že podle lorda Raglana měli Rusové 
v bitvě na Almě 45 000 až 50 000 mužů. Už dříve jsme prohlásili, 
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že tato čísla vzbuzují na první pohled nedůvěru,* a tvrdili jsme, že 
kníže Menšikov nemůže mít pro polní operace k dispozici víc než 
zhruba 25 000 mužů; nyní vychází najevo, že se náš odhad shoduje 
s údaji v ruských hlášeních. 

Zpráva dále hlásí, že „Rusové spálili pevnost Anapu. Její 
posádka pochoduje na válčiště". Nemůžeme věřit, že by tato 
zpráva byla pravdivá. Očekává-li kníže Menšikov vůbec nějaké 
posily, které by mohly dojít včas, bylo by to daleko spíš z Perekopu 
než z Anapy, vzdálené téměř dvě stě mil; nedá-li se nic čekat 
z Perekopu, bylo by čiré bláznovství povolávat posádku z Anapy, 
ležící na druhém břehu Oerného moře, a obětovat tak kromě Sevas
topolu ještě i poslední pevnost na Kavkaze. Jak je vidět, musíme 
se tedy přes všechny „informace" z této oficiální zprávy vrátit 
zpátky k bitvě na Almě jako k hlavní události, jejíž věrohodnost je 
nepochybná. I o této události však dosud chybějí podrobnosti a vé
voda z Newcastlu právě upozornil britskou veřejnost, že je nelze 
čekat dřív než v pondělí 9. října. Všechno, co jsme se dověděli, 
kromě oficiální telegrafické zprávy lorda Raglana, je toto: hrdina 
londýnských zastaváren, maršál Saint-Arnaud, byl v den bitvy 
,,indisponován" (slyšel kdy někdo něco podobného o jiných hrdi
nech?), vrchní velení měl lord Raglan, Angličané neztratili 1400, 
ale 2000 mužů včetně 96 důstojníků a do Cařihradu už připlulo 
šest parníků s raněnými. 

Pohyb armády Ornera paši, která míří z Bukurešti a Valašska 
přes Ruščuk, Silistru a Oltenitsu k pobřeží Óerného moře, potvrzuje, 
jak se zdá, že spojenečtí velitelé na Krymu žádali o posily. Tento 
ústup Turků z Valašska se však dá také vysvětlit tím, že Rakousko 
si možná přeje držet je co nejdál od všech silnic vedoucích do 
Besarábie, s výjimkou nepoužitelné cesty přes Dobrudžu. 

Při mimořádné důvěřivosti, kterou tak velkolepě prokázala 
anglická veřejnost, zasluhuje zmínky, že londýnská burza byla jen 
velmi málů zasažena všeobecným nadšením, neboť akcie ani jed
nou nestouply o víc než o 6/8 °lo- V Paříži ovšem stouply státní dlu
hopisy ihned o 1 ½ °lo, což konec konců nic neznamená ve srov-

* Viz tento svazek, str. 536-537. (Pozn. red.)
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nání s I 0procentním vzestupem po porážce u Waterloo. A tak 
vymyslel-li si někdo tuto mystifikaci ze spekulačních důvodů, což 
není vyloučeno, těžce se zklamal, protože naprostQ neměla ty 
velké výsledky, s nimiž zřejmě počítal. 

Napsali K. Marx a B. Eiegels 

5.-6. fíjna 1854

Otištěno jako úvodník 

v „New- York Daily Tribune", 
lí.r. 4215 z 21. fíjna 1854

Podle textu novin 
Pfeloleno z angliltiny 

K. MA R X A B. ENGEL S

SEVASTOPOLSKÁ MYSTIFIKACE. 

PŘEHLED ZPRAV 

Londýn, v pátek 6. října 1854 

Vzrušení a napětí, které prožili Angličané tento týden, se nedá 
ani popsat. Minulou sobotu ohlásil londýnský starosta za zvuku 
fanfár před budovou burzy zprávu o vítězství na Almě; a neověřená 
novina o pádu Sevastopolu proletěla celou zemí. Celý svět se dal 
nachytat. Napoleon to oznámil své armádě v Boulogni, v anglických 
a francouzských novinách vyšly o této šťastné události úvodníky, 
rakouský císař blahopřál francouzskému císaři a britské královně 
k úspěchu, ale o Sevastopolu se z opatrnosti nezmínil; zapalovaly 
se ohně a hřměla děla. Brzy jsme přišli na kloub tomu, jaká zpráva 
to vyvolala toli� radosti a jásotu; a skutečně se ukázalo, že pochází 
z velmi pochybného pramene. Do Bukurešti přijel z Cařihradu 
„Tatar", tj. turecký kurýr, s depešemi pro Ůmera pašu, ale protože 
tu generál nebyl, byly zapečetěné depeše poslány za ním, takže 
jejich obsah neznáme. Kurýr však vyprávěl, že když odjížděl 
z Cařihradu, bylo město slavnostně osvětleno a byly dány příkazy, 
aby iluminace trvala deset dní. Z toho usoudil, že Sevastopol padl, 
a uváděl právě takové podrobnosti, jaké by dával k lepšímu stejně 
turecký jako londýnský posel někde v hospodě. Říkal, že padlo 
18 000 Rusů, ale bylo ukořistěno jen 200 děl, ačkoli v pevnůstkách 
je přes 500 děl; 22 000 Rusů bylo samozřejmě zajato, vždyť přece 
bylo známo, že celá posádka měla asi 40 000 mužů. Napřed prý 
loďstvo padlo do rukou spojencům; potom zase tvrdil, že byla část 
zničena a kníže Menšikov taktak že se nevyhodil do povětří se zbyt
kem lodí atd. atd. 

Ale dost divné bylo to, že tak důležitou událost neoznámil 
lord Redcliff e konzulovi v Bukurešti a že ani francouzská vláda 
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nedostala žádnou zprávu. Byla to však příliš dobrá zpráva, než aby 
se jí nevěřilo, a tak jí tedy všichni uvěřili. Druhý den sice přišla 
z Petrohradu zpráva se zmínkou o depeši knížete Menšíkova z 26. 
září, z níž je zřejmé, že po bitvě na Almě ustupoval směrem k Sim
feropolu. Ale noviny raději věřily, že jde o tiskovou chybu a že 
správné datum depeše má být 20. září, než aby se vzdaly příjem
ného klamu, že Sevastopol padl při prvním útoku. Dnešek ovšem 
přivedl anglickou veřejnost k rozumu; zázračné dobytí velké pev
nosti bez obléhání se ukázalo pustou mystifikací, která přiměje 
noviny, aby byly příště opatrnější. 

Ve Španělsku došlo k nepokojům nejen v Malaze, kde je, jak 
jsem uvedl v minulém článku, republikánská strana velmi silná, 
ale i v Logrofíu, kde žil po mnoho let Espartero; telegram: dodává, 
že v Jaénu bylo odhaleno republikánské spiknutí a že infant clon 
Enrique, bratr slabomyslného královnina manžela, byl poslán do vy
hnanství na Baleárské ostrovy. Ale rozruch kolem Sevastopolu je 
tak velký, že Španělsku nikdo nevěnuje pozornost. 

V Dánsku bylo 2. října zahájeno zasedání sněmu. Králova 
trůnní řeč byla plna výsměchu vůči shromáždění. Sněm ji přijal 
.s pískotem a provoláváním slávy ústavě. ,,Frankfurter Journal" 
stále opakuje, že spojenecké mocnosti se rozhodly revidovat pro
slulou smlouvu z 8. května 1852291, podle níž by následnictví dán
ského trůnu v určitém případě přešlo na ruského cara. Tento 
hanebný tah evropské diplomacie vytrvale připomínal veřejnosti 
Urquhart a jeho úsilí patrně bylo teď konečně korunováno úspě
chem. Je-li něco na těchto pověstech, pak je smyslem celého ma
névru znovu rozvířit tuto otázku a přimět tak Prusko, kter,é s tímto 
protokolem nesouhlasilo, aby se spojilo se západními mocnostmi. 
Stojí za zmínku, že Palmerston označil protokol, stejně jako smlouvu 
z roku 1840, za opatření namířená proti Rusku, kdežto nyní se má 
za akt nepřátelství vůči Rusku považovat jeho revize. 

Rakousko prý zaslalo do Petrohradu nótu, v níž znovu na
vrhuje jako základ mírového jednání své čtyři podmínky a prohla
šuje, že odmítne-li je car přijmout, bude to František Josef považo
vat za casus belli*. To je jeden z důsledků vítězství na Krymu. 

* - důvod k válce. (Pozn. red.)
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Dále uvedené poznámlcy k článku, nedávno otištěnému v listu 
,,Economist", jsou vyňaty z obchodního oběžníku firmy Sinith & 
Charles: 

„Ze všech prohlášení či informací, které se objevily od začátku války, je 
z hlediska obchodu s Ruskem daleko nejdůležitější to, co minulou sobotu zdů
raznil ,Economisť. Je třeba uvážit, že tento tjdeník patří jednomu ze sekr11tářů pokladu (pa
nu Wilsonovi) a že tedy poznámky, na něž chceme upowmit,je třeba pokládat za polooficiáln{. 

Když vysvětlil stav na petrohradské burze a ukázal, že v důsledku našeho ob
chodu s Pruskem tato země nutně poskytuje Rusku britské zlato na válečné 
účely, a když prohlásil, že s tím vším naše vláda počítala, že však považuje tako
vou situaci za menší ze dvou zel, vykládá ,Economisť dále, že po pádu Sevasto
polu ,budeme nerušeně ovládat Černé moře a jeho pobřeží a budeme pány 
Dunaje. V naději, že Anglii nakonec přejde trpělivost, mohlo by však Rusko 
zaujmout takové postavení, že na ně s našimi zbraněmi nebudeme nikdy moci, 
a v takovém postavení by bylo zasažitelné jen přes svuj obchod ; je tedy otázka, 
zda nás naše národní zájmy v brzké době nedonutí k jiné politice, než jsme pro

váděli dosud. Zjistíme, že naše blokáda přístavu je k ničemu, dokud se naše 
výrobky dostávají na cizí trhy prostřednictvím sousedních zemí a dokud dovolu
jeme Prusku, aby tak využívalo svého postavení zprostředkovatele, které umož
ňuje tak hladce obcházet naši blokádu ruského pobřeží atd... Bude-li tedy 
z obecně politických zřeteli\. nutné přezkoumat otázku, do jaké míry zesílit 
blokádu a omezit pozemní i námořní obchod ... ,' uzavírá ,Economisť s velmi 
vážným varováním, ,pak by ti, kdo se hodlají pustit do tak hazardního podniku 
(jako poskytnout Rusům kapitál, aby si přes zimu nakoupili zboží, které by si 
odvezli napřesrok), udělali dobře, kdyby uvážili, že v druhém roce ruského ta
žení bude možná nezbytné provádět politiku zcela rozdílnou od té, která byla 
nejmoudřejší a nejlepší v prvním roce.' 

Je sotva nutné podtrhovat závěr, který z toho všeho plyne (a du.rázně 
dopo�učujeme našim přátelům, aby si pečlivě rozvážili celý obsah článku), 
že se totiž spojenecké mocnosti rozhodly - ježto je to jediná cesta, jak dovést 
válku do konce - zakázat napřesrok obchod po souši; ve snaze odvrátit kapita·
listy od obchodu, které budou později zakázány, projevila vláda velikou ohledu
plnost a dovolila jednomu ze sekretářů pokladu, aby včas uvědomil veřejnost 
o úmyslech vlády a ušetřil tak našim obchodníkům vážné ztráty. V sobotu se
ceny loje na trhu ustálily něco málo pod pátečními cenami. Nebýt článku v listu
,Economisť, na který jsme upozornili, byly by dnes ceny na trhu pod vlivem 

zprávy o Sevastopolu pravděpodobně klesly, neboť se tu soudí, že pád této
důležité pevnosti asi přiměje cara k povolnosti. My jsme zcela opačného mínění,
máme za to, že tato katastrofa cara jen podráždí a povede k tomu, že se bude 

snažit pomstít v jiném směru. Je naprosto jisté, že dokud car nebude donucen
utéci ze svých velkoměst, nemusí se považovat za úplně poraženého, a má příliš
mnoho v sázce, než aby se vzdal, dokud nebude úplně v koncích. Domníváme se
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proto, že se tato válka může protáhnout na řadu let, ledaže spojenci opravdu 
zahájí kurs, o němž se podle ,Economistu' uvažuje." 

„Moniteur" z 5. října oznamuje, že Barbes, který byl tři roky 
vězněn na Belle lle, byl na Bonapartův příkaz propuštěn bezpod
mínečně na svobodu, a to na základě dopisu, v němž vyjadřuje 
horoucí naděje ve vítězství prosincové civilizace v boji proti moskal
ské civilizaci292; ukázku civilizace prosincového převratu jsme 
mimochodem viděli nedávno v Aténách, kde byla uspořádána 
repríza červnových dní z roku 1849 - francouzská soldateska tam 
dopadla „závadného" vydavatele novin, spálila jeho knihy a listiny 
a uvrhla ho do vězení. Od této chvíle přestává být Barbes jedním 
z francouzských revolučních vůdců. Tím, že prohlásil své sympatie 
k francouzským zbraním, ať bojují za cokoli a pod jakýmkoli 
velením, octl se chtě nechtě v jedné řadě se samými Moskaly, neboť 
těm je také jedno, jaký cíl má jejich tažení. Barbes a Blanqui 
už dávno spolu soupeřili o skutečné prvenství v revoluční Francii. 
Barbes si nikdy neodpustil pomlouvat Blanquiho a· budit proti 
němu podezření, že je ve spojení s vládou.Jeho dopis a Bonapartův 
příkaz rozřešily otázku, kdo z nich je mužem revoluce a kdo ne.293 

Napsali K. Marx a B. Engels 
5.-.6. fijna 1854 
Otištěno v „New-Tork Daily Tribun8", 
č(s. 4215 z 21. října 1854 

Podle textu novi11 
Přeloženo z angliltiny 

B. ENGELS

BITVA NA ALMt 

Konečně došly oficiální zprávy o bitvě na Almě a v dnešním 
čísle podrobně uveřejňujeme depeše velitelů, líčení anglických novi
nářů, kteří se bitvy zúčastnili, a několika námořních důstojníků; 
tyto zprávy ve všech důležitých bodech potvrzují závěry, které jsme 
vyvodili z prvních telegrafických depeší o této akci. Události se 
zřejmě odehrály takto: 

Asi tři míle od pobřeží tvoří řeka Alma zákrut v podobě půl
měsíce, jehož konce směřují k severu. Na jižním břehu řeky jsou 
asi 300 stop vysoké srázy, které tu tvoří jakýsi amfiteátr, víceméně 
povlovně se svažující dolů k řece. Tento svah, zprava i zleva chrá
něný strmými vysokými skalami tvořícími okraj plošiny, si zvolili 
�usové za své postavení. V případě porážky mohlo jejich silnější 
Jezdectvo vždycky krýt ústup na rovné půdě plošiny, která ostatně 
skoro všude umožňovala odvézt dělostřelectvo. Na jakési terase na 
poloviční cestě mezi plošinou a údolím řeky umístili Rusové hlavní 
síly pěchoty; zleva je chránily příkré skály, pokládané za nepří'" 

stupné, a zprava stejně strmé skály, reduta na terase a těžká bate
rie na výšinách ovládajících terén, která podélně postřelovala údolí'. 
Admirál Hamelin tvrdí, že tato baterie byfa vybavena dvanácti 
321iberními děly, ale jak se podařilo tak těžká děla při ústupu odvézt, 
což se jistě stalo, to je tajemství, jež tento důstojník neobjasnil. 

Terén před ruským postavením, přerušovaný vinohrady a ska
lami: byl příznivý pro obranu, a záseky a jiné umělé překážky,
ktere ovšem pro nedostatek dřeva v zemi nebyly asi příliš hrozivé, 
jej činily ještě nepřístupnějším. Na náhorní plo�ině za ruským voj
skem a na obou jeho křídlech byly umístěny zálohy a jezdectvo. 
Jejich jednotliví střelci pronikli kupředu až za řeku Almu a obsadili 
vesnice Alma a Burljuk. 
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Spojenci vyrazili proti tomuto silnému postavení 20. zan; 
· Francouzi byli na pravém a Angličané na levém křídle. Časně zrána
poslali Francouzi divizi generála Bosqueta (2. divize) s osmi turec
kými prapory podél mořského pobřeží, aby na této straně pod ochra
nou lodních děl zlezli skály a obešli ruské levé křídlo. Angličané
měli podniknout podobný manévr proti pravému křídlu nepřítele.
Nemohly je však chránit lodi a měli proti sobě_na plošině hlavní
masu nepřátelského jezdectva, takže tato část útočného plánu
nebyla provedena. Francouzům pod velením Bosquetovým se mezi
tím podařilo zdolat skalnatý okraj plošiny, a zatímco ruská vojska na
této vyvýšenině byla bombardována parníky z těžkých děl, vyrazila
třetí francouzská divize pod velením prince Napoleona čelně proti
ruskému levému křídlu. Na střed a pravé křídlo Rusů pak zaútočili
Angličané. Po divizi prince Napoleona nastoupila druhá anglická
divize pod velením sira de Lacy Evanse, který byl za karlistické
války velitelem britské legie ve Španělsku294

• Byl podporován gene
rálem Englandem (3. divize), zatímco krajní levé křídlo spojenců
tvořila britská lehká divize pod velením sira G. Browna, podporo
vaná gardovou divizí vévody z Cambridge. Záloha ( 4. divize sira
G. Cathcarta a jezdecká divize hraběte Lucana) manévrovala
v týle levého křídla, aby znemožnila jakýkoli nepřátelský pokus
o obchvat.

Význačným rysem bitvy bylo zřejmě to, že se značně zkrátila 
první fáze - přestřelky podél celé linie, tvořící ochrannou clonu, 
za níž se odehrávají skutečně rozhodující manévry. Postavení Rusů 
bylo opravdu tak přehledné a jejich mohutné dělostřelectvo bylo 
umístěno tak, že by jakékoli delší přestřelky byly bývaly pro spojence 
nejen zbytečné, ale vysloveně škodlivé. Francouzi se podle všeho 
museli na nějakou dobu vystavit této znepokojivé ruské palbě, pro
tože anglická linie se zpozdila; ale vydrželi to a pak postupovaly 
francouzské kolony a rozvinutá anglická linie pomalu, ale jistě vpřed 
těžkým, terénem před sebou, vyhnaly Rusy z vesnic Alma a Bur
ljuk (tato vesnice byla ustupujícími jednotkami vypálena, aby jí 
spojenci nemohli použít jako krytu), překročily řeku a bez zbyteč
ných okolků stoupaly vzhůru na výšiny. Zde na mnoha místech 
ve vinicích, mezi skalami a záseky nabyl boj stejného charakteru, 
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jako měly bitvy mezi Veronou a Castiglione roku 1848295
• Pravidelný 

postup vpřed byl nemožný. V hustých nepravidelných houfech, 
většinou nezávisle na sobě, probojovávali se střelci až k první terase, 
kde na ně čekaly ruské linie. Mezitím se generálu Bosquetovi po
dařilo dosáhnout s jednou svou brigádou plošiny, odkud ohrožoval 
ruské levé křídlo; na pomoc mu byla poslána jedna brigáda čtvrté 
divize (Foreyovy), kdežto druhá Foreyova brigáda podporovala 
Napoleonovu divizi. Tím získali Francouzi postavení, odkud mohli 
vážně škodit ruskému levému křídlu. Sir George Brown dobyl rus
kou redutu na pravém křídle Rusů - klíč k této části jejich posta
vení na terase. A třebaže ho ruské zálohy postupující z výšin na čas 
zatlačily, nakonec se tohoto opevnění zmocnili útokem Skotové 
(Cambridgeova divize). Tak spojenci levé křídlo Rusů obešli a pravé 
křídlo rozbili. Středu, který byl napaden podél celé fronty, nezbý
valo, než ustoupit vzhůru strání směrem k plošině; jakmile jí Ru
sové dosáhli, byli už bezpeční před jakýmkoli vážným útokem, 
protože tam stálo jejich jezdectvo i jízdní dělostřelectvo a terén byl 
neobyčejně příznivý pro nasazení obou těchto zbraní. Přesto však, 
když Bosquet obešel jejich levé křídlo, vládl tam nějakou dobu 
zmatek. Francouzské zprávy se v tom shodují, a plně to dokazuje 
fakt, že zde padl do rukou Francouzů Menšikovův kočár. Na druhé 
straně to, že Rusové odvezli všechno dělostřelectvo, dokonce i těžká 
obléhací děla z baterie na pravém křídle (Francouzi neukořistili 
žádná děla, Angličané jen tři, a to ještě pravděpodobně demonto
vaná), ukazuje, že vcelku byl ústup proveden v naprostém pořádku. 
Nasvědčuje tomu také moudré Menšikovovo rozhodnutí přerušit 
boj, jakmile se válečné štěstí obrátilo proti němu. 

Zdá se, že si spojenecká vojska počínala velmi statečně. Je 
málo příkladů bitvy, v níž by se jako v této téměř nepřetržitě, sice 
pozvolna, ale -neustále postupovalo vpřed a v níž by nedošlo 
k žádným zvratům a náhodám, které činí většinu ostatních vel
kých bitev tak dramaticky zajímavými. Už sama tato skutečnost 
dostatečně 'dokazuje aspoň to, že spojenci měli· značnou početní 
převahu a že spojenečtí generálové ve svých zprávách velmi pře
ceňovali sílu Rusů. K tomu se ještě vrátíme. 

Velení spojenců bylo dobré, ale víc se spoléhalo na odvahu 
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svých jednotek a na podporu flotily než na vynalézavost samých 
generálů. Byla to tak říkajíc běžná, jednoduchá bitva ryze taktické 
povahy, a víc než kterékoli jiné jí chyběly strategické rysy. Bosque
tův obchvatný manévr byl naprosto přirozený, a afričtí vojáci, 
kteří se naučili zvládat takové úkoly v soutěskách Atlasu, jej pro
vedli velmi dobře. Britové rozbili ruské pravé křídlo nezáludným 
tvrdým bojem; pravděpodobně si to ulehčili dobrým manévrováním 
pluků a brigád, jednotvárný postup Angličanů ve dvou dlouhých 
liniích za sebou byl však rušen jen překážkami terénu, nikoli vel
korysými manévry, které by měly nepřítele zmást nebo překvapit. 

Kníže Menšikov si své postavení vybral dobře. Zdá se však, 
že nepoužil svého jezdectva v takovém měřítku, jak by byl mohl. 
Proč nebylo jezdectvo na levém křídle, aby zahnalo Bosquetovu 
izolovanou brigádu se skal zpátky dolů, jakmile se pokoušela se 
zformovat? Přerušení bitvy, vyvedení jednotek z palby, vyvezení 
dělostřelectva, zkrátka celý ústup byl proveden zřejmě velmi 
obratně a slouží Menšikovovi jako vojevůdci víc ke cti než spoje
neckým generálům jejich vítězství. 

� Ze sil, které se zúčastnily bitvy, nasadili spojenci kromě dělo
střelectva tři francouzské a čtyři anglické divize, kdežto jedna fran
couzská a jedna anglická divize, jakož i celé jezdectvo zůstaly 
v záloze; kromě toho bylo posláno na podporu Bosquetovi osm 
tureckých praporů, ale dorazily až po skončení akce. Protože Fran
couzi zanechali u Varny silnější oddíly a měli tam větší ztráty než 
Angličané, byly divize v den bitvy početně skoro vyrovnané -
každá francouzská měla asi 6000 mužů, britská asi 5500 mužů. 
To by znamenalo, že pěší síly, které se skutečně zúčastnily boje, 
měly asi 40 000 mužů, a záloha včetně Turků asi 16 000 mužů; 
tato čísla, odečteme-li vyčleněné oddíly a nemocné, zřejmě sou
hlasí s údaji o síle expedičních sborů. Maršál Saint-Arnaud uvádí, 
že Rusové postavili do boje dvě řadové divize, a to 16. a 17. divizi, 
se dvěma záložními brigádami (vojáci odvolaní zpět z dovolené), 
tj. 14. a 15. brigádou, a kromě toho 6. střelecký prapor. Kdyby 
brigády měly plný počet praporů, bylo by to celkem 49 praporů. 
Protože každý prapor má 700 mužů (Rusové se v této válce nikdy 
nezmohli na víc, ačkoli v uherské válce měli prapory o 50 mužů 
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silnější), vycházelo by celkem 34 300 vojáků. Tento počet zhruba 
odpovídá celkovému počtu pravidelného pozemního vojska, o němž 
víme, že je v Sevastopolu a v jeho okolí, ale je velmi pravděpodobné, 
že přinejmenším pět nebo šest praporů bylo ponecháno jako po
sádka této pevnosti. To by znamenalo, že síla ruské pěchoty činila 
30 000 mužů, což je asi správný údaj. Jejich jezdectvo prý čítá 
6000 mužů, ale z velké části jsou to samozřejmě jen kozáci. Tato 
výrazná převaha spojenců způsobuje, že vítězství není zdaleka tak 
slavné,jak se mu to snaží přiřknout anglické noviny; o tom se naši 
čtenáři přesvědčí z výňatků, jež otiskujeme. Obě strany zřejmě bojo
valy stejně statečně a spojenečtí generálové, přestože byli opojeni ví
tězstvím, jistě ani ve snu nepomysleli na to, že by po svém úspěchu 
bez dalších odkladů a bez odporu vpochodovali s hudbou a s vla
jícími prapory do Sevastopolu. 

Výsledek bitvy má sice morálně pro spojence velký význam, 
ale těžko asi vyvolá v ruské armádě hlubokou sklíčenost. Je to 
ústup jako u Ltitzenu nebo u Budyšína; a dokáže-li Menšikov ze 
svého bočního postavení u Bachčisaraje vylákat spojence za sebou, 
jako to dokázal Blticher před bitvou na Katzbachu296

, pak ještě 
poznají, že taková neplodná vítězství nepřinášejí vítězi žádný velký 
užitek. Menšikov je stále ještě v plné síle v jejich týlu, a dokud ho 
neporazí podruhé a úplně nezaženou, bude je pořád ohrožovat. 
Skoro všechno bude nyní záležet na tom, zda dojdou posily, a to 
na jedné straně zálohy spojenců a na druhé straně ruské jednotky 
z Perekopu, Kerče a Anapy. Kdo bude silnější dříu, může zasadit 
velký úder. Ale Menšikov má tu výhodu, že se kdykoli může vy
hnout napadení tím, že se stáhne, kdežto spojenci jsou vázáni na 
místo, kde mají sklady, tábory a parky. 

Ačkoli je Sevastopol z jedné strany obklíčen, je zřejmě prozatím 
bezpečný, protože převaha spojenců není dost výrazná, aby mohli 
bojovat na dvou frontách. Kdyby však jejich zálohy v síle 20 000 
mužů dorazily dřív, než dostane podporu Menšikov - což je 
podle telegrafických depeší, které jsme dostali včera večer z Hali
faxu* prostřednictvím „Niagary", téměř jisté - může několik dní 

* - v Kanadě; zmínku o depeších vsunula do textu redakce listu. (Pozn·
red.) 
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hrát velkou roli. Nedá se čekat, že se takové místo jako Sevastopol, 
jakmile se na ně vážně a prudce zaútočí, může udržet čtrnáct dní 
proti otevřeným zákopům. Všechny zálohy vypluly z Varny a měly 
dorazit 4. nebo 5. října, ačkoli se naše depeše z Halifaxu o jejich 
přjjezdu nezmiňuje; rozhodně se tedy nedá čekat, že Sevastopol 
padne dřív než 16. nebo 18. října. Aktivní bojová činnost v otevře
ném poli možná pomůže k tomu, že se udrží ještě o něco déle. Ale 
zachránit by jej mohlo jen to, kdyby Menšikov se svou pohyblivou 
armádou v týle spojenců dosáhl nějaké významné výhody v poli, 
nebo kdyby spojenecké jednotky byly zdecimovány nemocemi; 
jinak Sevastopol urči tě padne. Vzhledem k přípravám a k povaze 
Rusů můžeme však s jistotou tvrdit, že nebude dobyt bez zoufalého 
odporu a strašného krveprolití; krvavé detaily bitvy na Almě budou 
jistě překonány oběťmi při zteči a dobytí Sevastopolu. 

Napsal B. Engels 9. října 1854 

Otištěno jako úvodník 

v „New-Tork Daily Tribune", 

čís. 4219 z 26. října 1854 

Podle textu novin 

Přeloženo z angličtiny 

B. ENGELS

RUSKÁ BRANNÁ MOC 

Můžeme Johna Bulla a Jacques Bonhomma297 chvíli klidně 
nechat, aby se radovali ze svého „slavného vítězství" na Almě a 
těšili se na pád Sevastopolu. Válka na Dunaji a na Krymu, třebaže 
se spojencům a celému táboru evropského měšťáckého liberalismu 
zdá tak důležitá, nemá pro Rusko valný význam. Výsledek této války 
naprosto n�může otřást těžištěm této země, kdežto pro spojence by 
porážka na Krymu a nucený ústup znamenaly ochromení pozem
ních operací na značně dlouhou dobu a morální ránu, ze které by 
se vzpamatovali jen s krajním vypětím všech sil. 

V poslední době se nám dostaly do rukou některé spolehlivé 
zprávy o rozdělení a o posledních pohybech ruských sil; bude dobře 
je shrnout, abychom viděli,jak poměrně málo ruských sil bylo zatím 
nasazeno a co se dá od zbývajících ještě očekávat. 

Jak známo, skládá se ruská armáda přibližně z těchto částí: 

I, HLA VN! ARMÁDA V POLI 

2 elitní sbory - garda a granátníci - mající 76 praporů, 92 eskadron 

a 228 děl, 
6 řadových sborů, skládajících se ze 300 praporů, 192 eskadron a 672 děl, 
3 jezdecké sbory se 176 eskadronami a 96 děly. 

Celkem 376 praporů, 460 eskadron, 996 děl. 

II. ZVLÁŠTNÍ SBORY

Finský sbor o 12 praporech. 

Orenburský sbor o 10 praporech. 
Sibiřský sbor o 15 praporech. 
Kavkazský sbor o 55 praporech, IO eskadronách, 180 dělech. 
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Kavkazský záložní sbor s 36 prapory a 2 eskadronami. 
Sbor kavkazské linie, 47 praporů. 
Celkem 175 praporů, 12 eskadron, 180 děl. 

. III. KOZÁCI A JINÉ NEPRAVIDELNÉ VOJSKO 

Asi 700 eskadron, 32 praporů a 224 děl. 

IV. ZÁLOHY 

1. Asi 50 praporů vnitřní stráže, kromě invalidů a 77 trestních rot.
2. Zálohy hlavní armády čili 4., 5. a 6. prapor každého pluku gardy a gra

nátníků a 5. a 6. prapor každého řadového pluku, tj. po třech praporech pro 
24 pluků a po dvou praporech pro 72 pluků, celkem 216 praporů. 

Poněvadž všechny tyto zálohy byly už povolány a plně zorga
nizovány, takže se z posledních vyhlášených odvodů 300 000 mužů 
už začaly formovat 7. a 8. prapor každého pluku, lze uvedených 216 
praporů připočítat do celkového počtu, který by tak činil 726 
praporů, 472 eskadrony pravidelného a 700 eskadron nepravidel
ného jezdectva a hodně přes I 000 děl. Protože o organizaci záloh 
u jezdectva a dělostřelectva je za hranicemi Ruska málo známo,
nejsou v celkovém počtu zahrnuty.

Naštěstí vypadá tento souhrn hrozivěji, než jaký ve skuteč
nosti je. Abychom zjistili počet vojska, kterého může Rusko skutečně 
použít pro válku v Evropě, musíme z celkového počtu odečíst Si
biřský sbor, vnitřní stráž a přinejmenším polovinu kozáků; zbude 
pak asi 650 praporů, 4 72 eskadrony pravidelného a 350 eskadron 
nepravidelného jezdectva a asi 1200 děl. Toto vojsko má, počítá
me-li velmi málo, 520 000 mužů pěchoty, 62 000 jezdectva a 30 000 
kozáků, tj. dohromady něco víc než 600 000 vojáků, roztažených 
na dlouhé čáře od Kaspického moře k Černému, Baltskému a 
Bílému moři. 

Od počátku války s Tureckem byly proti spojencům na jižní 
hranici říše postupně nasazeny tyto ruské jednotky: 

1) 3., 4. a 5. řadový sbor s částí svých záloh, z nichž je však většina ještě
na pochodu. 

2) Všechny tři kavkazské sbory.
3) Dvě divize (dvě třetiny) 1. řadového sboru, bez záloh. 
4) Část 3. jezdeckého sboru (dragounů) na Krymu.
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To je celkem asi 240 000 mužů pfed zahájením tažení; nyní se 
však tyto síly zmenšily a činí nejvýš 184 000 mužů, z nichž se může 
počítat 84 000 na besarabskou armádu, 54 000 je jich na Krymu 
nebo na pochodu tam a 46 000 na Kavkaze. 

Na Baltském moři bylo koncem srpna: 

Ve Finsku, zálohy 6. sboru . 16 800 mužů 
Finský sbor. . . . . . . . 12 000 „ 
Garda a její zálohy . . . . 66 800 „ 

Část granátnického sboru v Revelu 10 000 „ 

-----------:-::-=-=-=-=----::-:-

0 elkem . . 105 600 mužů 

V Polsku nebo na cestě do Polska bylo: 

Zbývající část granátníků a jejich záloha 55 000 mužů 
1. a 2. sbor a jejich zálohy . . . . 120 000 „ 
Kozáci a jezdectvo různých sborů . 30 000 „ 

Různé zálohy. . . . 25 000 „ 

_C_e_lk_e _m--.-----_-2....,3
...,.
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Sečteme-li všechny tyto síly, dostaneme přibližně 575 000 
mužů, což spolu s Orenburským sborem (v Astrachani), zálohami 
jezdeckého sboru a oddíly v Bílém moři a na jiných InÍstech dává 
celkový souhrn, který jsme uvedli předtím. Z vojska v Polsku bylo 
okolo 30 000 na pochodu, asi 20 000 tvořilo posádku Varšavy, 
na 100 000 obsadilo pravý břeh Visly v bývalém Království polském 
a asi 80 000 zůstalo jako záloha na Volyni a v Podolí, na Bugu a 
Dněstru. Hlavní část ruské armády včetně elitních gardových a 
granátnických pluků byla tedy soustředěna na čáře Petrohrad
Chotin, čili podél západních hranic říše. Ukázalo se však, že to 
nejsou nejdůležitější postavení. Granátníci, které vystřídala jedna 
gardová divize, opustili Revel a táhli do Polska spolu s dvěma dal
šími gardovými divizemi, které měly po čtyřech praporech na pluk, 
takže v Petrohradě zůstaly pouze 5. a 6. prapory každého pluku. 
Tak vzrostla západní armáda na víc než 270 000 mužů a v současné 
době se k ní přesunuje větší část tří záložních jezdeckých sborů, 
které se ještě vůbec nezúčastnily bojů. Tím se zvýší stav západní armády 
asi na 300 000 mužů. 
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Nyní se postavení vojsk změnilo. 100 000 vojáků, kteří obsa
dili jihovýchodní část Království polského, překročilo Vislu a zaujalo 
postavení podél rakouských hranic. 80 000 mužů postoupilo z Vo
lyně do Polska a vytvořili souvislou linii podél polských hranic. 
Garda a granátníci zaujímají střední postavení v týlu a připojí se 
k nim možná i jezdecké sbory, jakmile dorazí. Na zimu se mohou 
vyšetřit další jednotky z oblasti zamrzlého Baltského moře. Noví 
odvedenci, z nichž budou u různých pluků vytvořeny sedmé a osmé 
prapory, tj. nové prapory - celkem 192 prapory (130 000 až 
140 000 mužů) - budou v květnu už natolik vycvičeni, že budou 
moci nastoupit na místo baltských oddílů. 

Je tedy nepochybné, že Mikuláše celkem málo znepokojuje, co 
se děje na jihu jeho říše, dokud je s to soustředit víc než 300 000 
mužů ve skvělém strategickém postavení v Polsku. A to je skutečně 
skvělé postavení. Zařezává se jako klín mezi Prusko a Rakousko, 
obchvacuje obě tyto země a přitom je chráněno nejmohutnějšími 
prostředky pro odpor, jaké mohou poskytnout válečné umění a 
příroda. Napoleon znal vojenskou důležitost tohoto území uzavře
ného Vislou a jejími přítoky. Proto si je vybral za svou operační 
základnu při tažení roku 1807, dokud nedobyl Gdaňsk. Nikdy však 
nepamatoval na to, aby je opevnil, a na to po ústupu roku 1812 
těžce doplatil. Rusové udělali - zvláště po roce 1831 - to, co jejich 
předchůdci opomenuli. Modlin (Novo-Georgijevsk), Varšava,· 
Ivangorod a Brest Litevsk tvoří pevnostní soustavu, která je pro své 
strategické možnosti silnější než kterákoli jiná na světě. Tato sou
stava dává poražené armádě možnost čelit dvakrát silnějšímu nepří
teli tak dlouho, dokud má co jíst. A odříznout celou zemi od všech 
spojů, to je věc, o kterou se dosud nikdo _nepokusil. Celý tento 
složitý systém pevností, praví jeden německý vojenský spisovatel, 
který tuto zemi dobře zná, svědčí spíše o ofenzívním než defenzív
ním duchu. Není projektován ani tak k tomu, aby hájil území, na 
kterém stojí, jako spíše k tomu, aby byl základnou k útokům na 
západ. 

A přesto existují lidé, kteří věří, že Mikuláš bude žebronit 
o mír, padne-li Sevastopol! Vždyť Rusko ještě nevyneslo ani tře
tinu svých trumfů a kolos, pro něhož byly Sevastopol a loďstvo pou-
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hou hračkou, dočasnou ztrátu této pevnosti a loďstva ani nepocítí. 
Rusko ví velmi dobře, že jeho rozhodující akce se neodehrají na 
mořských pobřežích nebo v oblastech ležících na dosah vyloděných 
vojsk, nýbrž naopak daleko v hloubi kontinentu, kde je možné na
sadit do boje velké armády, soustředěné na jedno místo, a není 
třeba plýtvat silami na neplodnou obranu pobřeží proti nepříteli, 
který pokaždé zmizí. I kdyby Rusko ztratilo Krym, Kavkaz, 
Finsko, Petrohrad a všechna podobná okrajová území, dokud zů-( 
stane nedotčen jeho trup, jehož srdcem je Moskva a jehož pravou 
rukou je opevněné Polsko, nemusí ustoupit ani o krok. 

Můžeme směle říci, že hlavní vojenské akce roku 1854 jsou 
jen nepatrné předehry k bitvám národů, které se zapíší do letopisů 
roku 1855. Teprve až vystoupí na scénu hlavní ruská západní ar
máda a rakouská armáda, ať už bok po boku nebo proti sobě, teprve 
pak uvidíme skutečnou válku velkého stylu, něco jako byly velké 
napoleonské války. A možná že tyto bitvy budou jen předehrou 
k dalším ještě úpornějším, ještě rozhodnějším bitvám1 k bitvám 
evropských národů proti evropským despotům, kteří zatím vítězí 
a cítí se bezpečni. 

Napsal B. Engels 16. října 1854 
Otištěno jako úvodník 
v ·,,New-Tork Daily Tribune", 
{ís. 4223 z 31. října 1854 
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OBLÉHÁNI SEVASTOPOLU 

Největším činem spojenců na Krymu vedle bitvy na Almě byl 
slavný boční pochod lorda Raglana od Almy na Balaklavu, jímž 
zmčnil dosavadní zřejmý cíl tažení - dobýt a obsadit Sevastopol -
v coup de main* proti jedné části, a k tomu ještě slabší části ruských 
opevnění. Počítá se ovšem se zničením ruské flotily, loděnic a arzenálů, 
ale na druhé straně to předpokládá, že se spojenci ihned po dosa
žení tohoto cíle zase stáhnou zpět. Že tomu nemůže být jinak, vy
plývá jasně z celé operace. Znamená to, že byla opuštěna myšlenka 
napadnout severní frontu pevnosti, která ovládá celou pevnost, 
takže jedině proti ní může být veden skutečně rozhodující útok. To 
bylo otevřené doznání, že výprava není schopna uskutečnit to, co 
si ve svém plánu vytkla: dobýt a úplně obsadit Sevastopol. Přesto 
byl právě tento pochod, jak jsme se už zmínili, oslavován v neko
nečných článcích, hemžících se nabubřelými frázemi a rétorickými 
květnatostmi, jako zvlášť geniální kousek britského velení. I velké 
londýnské listy, přestože mají na Krymu své dopisovatele, objevily 
pravdu teprve za měsíc, když jim, jak se zdá, vláda dala pokyny, 
jak psát. Tak londýnské „Times" prohlédly a po;maly skutečný stav 
věcí teprve 28. října, a nyní tento list nesměle naznačuje, že zatím 
bylo zřejmě dosaženo teprve vedlejšího cíle tažení a že tvrze na 
severní straně zátoky bude stěží možno dobýt, nevzdají-li se dobro
volně. Ale „Times" vyslovují naději, že snad tyto tvrze budou mít 
tolik slušnosti, aby se vzdaly, neboť všechna opevnění patřící k pev
nosti by se měla vzdát, jakmile bude dobyto její jádro. Ve skuteč
nosti však není Severní pevnost závislá naměstě,nýbržnaopakměsto 

* - náhlý úder, přepad. (Pozn. red.)
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Sevastopol závisí na Severní pevnosti, a velmi se obáváme, že ar
gumenty tohoto listu nebudou stačit k tomu, aby takovou silnou 
pevnost dobyly. 

Od onoho „slavného pochodu", o kterém jsme se zmínili, spo
jenci ovšem už neudělali nic, čím by se mohli chlubit, a proto ne
můžeme svým zaoceánským kolegům zazlívat, že z něho hleděli 
vytlouci, co se dalo. Samotný průběh obléhání zřejmě patří podle 
jejich mínění k věcem, o nichž je radno mluvit co nejméně. Ale my 
především musíme být nestranní, a proto nebudeme projevo
vat takovou útlocitnost. Fakt je, že v této beztak už velice podivné 
válce je toto obléhání to nejpodivnější. Příznačným rysem této války 
je zřejmě přesvědčení, že polní opevnění jsou nedobytná. Nejprve 
bylo použito staromódního způsobu několikahodinového dělostfo„ 
leckého ostřelování u Oltenitsy; po něm byla na opevnění podnik
nuta neúspěšná zteč. U Calafatu se Rusové ani neodvážili zaútočit. 
U Silistry pouhé zemní opevnění zadrželo hlavní nápor bitvy 
a odolávalo zuřivým útokům nepřítele, i když bylo už téměř 
srovnáno se zemí. A nyní u Sevastopolu se jednoduché linii polních 
opevnění dostalo té cti, že byly proti ní zřízeny rozsáhlejší brešo
vací baterie s daleko těžšími děly, než jakých se kdy použilo proti 
nejregulérnější pevnosti. Toto obléhání je pádným důkazem, že 
oč se v dlouhém období míru v důsledku rozvoje průmyslu zdo
konalil válečný materiál, o to upadlo válečné umění. Kdyby Na
poleon viděl baterie u Sevastopolu, ježící se osmi a desetipalco
vými děly', mohl by se smíchy potrhat. Ale to ještě zdaleka není 
všechno. 

Asi 1. října zaujali spojenci svá postavení, avšak teprve 8. nebo 
9. se začaly kopat zákopy a do 1 7. října nepadl ani jeden výstřel.
Zdržení nastalo proto, že nemohla být dřív dopravena na místo
děla. Přitom bylo třeba překonat jen vzdálenost čtyř nebo pěti mil
po dobré a tvrdé půdě v nepatrně zvlněném terénu, částečně do
konce po sjízdné cestě. Ale nebyly prý potahy. Na Krymu, v ze
mi, která je nejbohatší na dobytek v celém světě, nebyly potahy!
Vždyť v Bajdarské dolině, na dohled z výšin u řeky Černé, je tolik
volů, že by hravě odtáhli přes hory celou spojeneckou flotilu.Ale do
Bajdarské doliny se mohou dostat kozáci, a spojenecké jezdectvo,
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které by krylo rekvizici, by mohlo být těmito obávanými protivníky 
napadeno. Mimoto prý si musí spojenci zachovat dobrý vztah k oby
vatelstvu a nebrat mu jeho majetek. Takovými výmluvami se snaží 
anglické noviny zakrýt pravdu, že Raglan a Canrobert, zatímco 
.blokují Sevastopol z jihu, jsou sami blokováni Menšikovovými 
předními strážemi na řece Černé. Ze tomu tak skutečně je, dokazuje 
už ten fakt, že spojenečtí vojáci se. podle posledních zpráv museli 
živit nasoleným masem, protože neměli čerstvé. 

3. října přešlo pět ruských praporů přes řeku Černou u Inker
manu a nikdo jim nezabránil vstoupit z jihu do pevnosti, protože 
„to může být pro spojence jen výhoda". To je přece originální 
způsob vedení války! Nepřítel, který je prý poražen, demoralizo
ván a rozbit, pošle 3000 mužů do Sevastopolu, a to spojencům přímo 
před nosem. Musel mít pro to svůj důvod. Ale měl-li nepřítel důvod 
je tam poslat, má zase Raglan svoje důvody, aby je tam s po
klonou vpustil. Předpokládá, že město je přeplněno, ovšem z čeho 
tak usoudil, není jasné. V každém případě existuje kromě oněch 
čtyř čtverečních mil uvnitř ruských linií ještě celý severní břeh 
a c.elé území za ním, kam je možno dopravit v deseti minutách 
všechno přebytečné vojsko. Označit nějaké místo za přeplněné, 
když je blokováno jen z jedné strany, je rozhodně vrchol absurd
nosti. 

Když přišly první zprávy o vylodění, předpovídali jsme, že 
protáhne-li se tažení, budou nejhorším nepřítelem spojenců nemoci. 
Teď už nemoci fádí v nejhorší podobě a k nim se druží, alespoň 
u Angličanů, prabídné ošetření. Nemocní byli vskutku v tomto
ohledu tak žalostně zanedbáváni, že lord Raglan byl nucen udělit
lékařskému štábu velmi ostrou důtku. Ale to ještě není všechn9.
Lékaři jsou v Cařihradě, zásoby léků ve Varně a nemocní v Balak
lavě. Není to velkolepá ilustrace nové vojenské doktríny, kterou
nedávno razil Ludvík Bonaparte v Boulogni, že každá armádaJ 

má-li mít dobré postavení, musí být rozmístěna v trojúhelníku?
Nemocí přibývá s drsnou roční dobou, pluky řídnou - britský pluk
měl na začátku 1000 mužů. a nyní nemá ani 600 bojeschopných
vojáků -a operace se vlečou dál svým hlemýždím tempem. Rutinu
hlavního štábu, plod čtyřicetiletého tréninku z dob míru, přece
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nemohou zvrátit takové maličkosti. Ať armáda zhyne,jen když bude 
Sevastopol dobyt podle reglementů Jejího Veličenstva! 

Při obyčejném obléhání se obléhatelé snaží umístit své první 
baterie co nejblíž k nepřátelským opevněním, přičemž 600 až 700 
yardů se již pokládá za velkou vzdálenost. Avšak při tak vel
kém obléhání, jako je toto, zvláště je-li namířeno proti pouhým 
polním opevněním, má se dělat podle Raglanova názoru pravý 
opak. Nepřítel nám dovoluje přiblížit se na 700 yardů; ale my nikdy 
nesmíme dělat to, co si nepřítel od nás přeje. To si říká Raglan, a 
zřizuje baterie ve vzdálenosti 2500 a 3000 yardů-ani bychom tomu 
nevěřili, kdyby zprávy o tom připouštěly sebemenší pochybnosti: 
Potom se přiblíží na 1500 a 1200 yardů a jako důvod, proč nezahajuje 
palbu, uvádí, že brešovací baterie, má-li jejich střelba být účinná, 
musí být na ·300 až 400 yardů od opevnění, v nichž mají probourat 
průlom! Vzdálené baterie prý mají lancastery298 a desetipalcová 
dalekonos�á děla, protože britští dělostřelci jsou zřejmě přesvěd
čeni, že těchto děl stejně jako dalekohledu se dá používat jen na 
velké vzdálenosti. Vskutku také tato otázka dalekonosných děl, 
jež je zcela na místě u námořní výzbroje, způsobila u pozemního 
dělostřelectva víc zmatku a rámusu než užitku: jako příklad mů
žeme uvést právě tyto směšné baterie. 

Opevnění Sevastopolu ze souše, jež dalo podnět ke všem těmto 
projevům geniality a důvtipu, vypadá takto: na západní straně 
(kde útočí Francouzi) se zdvíhají jedno či dvě líce Karanténní 
tvrze. Za nimi se táhne zeď se střílnami až ke konci Karanténní 
zátoky a končí na návrší kulatou věží, která je tu jako réduit* pro 
zemní opevnění vybudované kolem ní. Odtud se táhhe až k hornímu 
konci přístavu zeď silná průměrně tři stopy, jíž je obehnán Seva
stopol z jihozápadu. Tato zeď prý se nedá hájit, ačkoli by se snadno 
mohla upravit pro obranu; proto ji chrání menší předsunuté zemní 
opevnění, zřízené před ní. Od konce přístavu na východ až ke Ko
rábové zátoce (fronta britského útoku) nejsou vůbec žádné pra
videlné obranné stavby, až na dvě věže obklopené a chráněné 
lunetami podobnými té, kterou jsme popsali už dříve. Mimoto jsou 

• - pevnůstka v soustavě polního opevnění; opěrný bod. (P11zn. čes. red.J
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tam ještě všelijaká nepravidelná zemní opevnění a celek tvoří opev
něný tábor, jehož dobývání by nebylo příliš náročné, můžeme-li 
věřit náčrtkům pořízeným přímo na místě, které uveřejnil kapitán 
Biddulph. Tyto náčrtky v každém případě ukazují jen jednu obran
nou linii skládající se z opevnění otevřených k týlu; nevidíme tu 
žádné uzavřené reduty, které mají jinak Rusové ve velké oblibě. 
Ale nemůžeme věřit, že je to opravdu tak. Kdyby skutečně šlo jen 
o to dobýt tuto jedinou linii, byli by ji museli Britové už dávno
dobýt bodáky. Musí za ní být rozhodně ještě druhá řada redut.

Všechna ruská opevnění jsou vybavena těžkými lodními děly, 
což je nejlepší způsob, jak jich Rusové mohli použít. Zacházejí 
s nimi ovšem prabídně. Pálí z nich ve dne v noci po nepříteli, ale 
sotva jeden výstřel ze sta zasáhne cíl. Možná že právě tato špatná 
střelba přiměla lorda Raglana k tomu, že dal vykopat zákopy 
v bezpečné vzdálenosti 3000 yardů. Po třídenním bombardování 
spojeneckou flotilou a armádami prý Britové na své straně probou
rali jeden průlom, kdežto Francouzům se to ještě nepodařilo. Jak
mile bude průlom i na jejich straně, má začít zteč. Že by 200 děl 
tak ohromné ráže potřebovalo tři nebo čtyři dny, aby zdolalo 
takové obranné stavby, to by bylo neuvěřitelné, kdybychom ze 
spolehlivého pramene nevěděli, v jak uctivé vzdálenosti byly spo
jenecké baterie postaveny. 

Tolik o tom, čeho bylo dosud dosaženo. Ale ať už budou 
operace korunovány jakýmkoli výsledkem, jedno je jisté: obléhání 
Sevastopolu nebude mít ve válečných dějinách obdoby. 

Napsal B. Engels 30. fíjna 1854 
Otištěno jako úvodník 
u „New- York Daily Tribune",
čís. 4236 z 15. listopadu 1854
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Naši čtenáři budou jistě překvapeni, jaký neobvyklý duch 
vane ze zpráv z krymského válčiště, které dovezl včera parník 
,,Baltic" a které dnes uveřejňujeme. Dosavadní komentáře brit
ského tisku a zprávy britských a francouzských dopisovatelů o prů
běhu a vyhlídkách války se vyznačovaly domýšlivou a arogantní 
sebedůvěrou. Namísto toho teď nastoupil pocit obavy, ba dokonce 
zděšení. Všeobecně se přiznává, že spojenci vůbec nemají takovou 
převahu nad soupeřem, jak se tvrdilo. Přiznává se, že Sevastopol 
je silnější, že Menšikov je schopnější generál a že jeho armáda je 
mnohem hrozivější, než se původně soudilo. Konečně se přiznává, 
že Francouzi a Angličané mohou místo jistého a rozhodného vítěz
ství nyní snadno sklidit -fiasko a hanbu. Takové jsou pocity, které 
vyjadřuje náš dopisovatel v Liverpoolu - sám Angličan, vnímavý 
vůči všem patriotickým vznětům a předsudkům své země - a stejné 
pocity se zračí ve velmi energické akci francouzské i anglické vlády. 
Zoufale se snaží dopravit co nejrychleji do Sevastopolu posily; Spo
jené království dává poslední vojáky, pro dopravu vojska bylo za
bráno mnoho parníků a Francouzi už odeslali 50 000 vojáků; to 
všechno se dělá v naději, že posily dorazí na válčiště dřív, než bude 
příliš pozdě, aby ještě zasáhly do posledního, rozhodujícího boje. 

V sobotu jsme uveřejnili množství dokumentů, týkajících se 
hlavně dřívějších stadií obléhání a zčásti sice účinné, ale vcelku 
přece jen nezdařené součinnosti flotil; nyní ještě připojujeme ofi
ciální zprávy o Liprandiho vražedném útoku na spojence u Ba
laklavy a jiné informace o dalším vývoji operací, o nichž je třeba 
říci, že jsou pro spojence vesměs dost nepříznivé. Po pečlivém pro
studování těchto dokumentů docházíme k závěru, že situace je sice 
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obtížná, ba ožehavá,jak jsme už nejednou konst�tovali, ale zdaleka 
ne tak zlá, jak naznačuje náš liverpoolský dopisovatel. Nedomní
váme se, že spojencům hrozí něco horšího než nucený ústup a na
lodění. Na druhé straně mají pořád ještě možnost zoufalou a krvavou 
ztečí město dobýt. Ale ať už je tomu jakkoli, domníváme se, že než 
přijedou posily z Francie a Anglie na Krym, budou tyto věci už dáv
no rozhodnuty. V tažení zřejmě nastává obrat: pohyby, omyly a opo
menutí, které mu vtiskovaly ráz a určovaly jeho výsledky, jsou už ho
tovou věcí. Máme autentické a spolehlivé informace o nejdůleži
tějších faktech, a proto můžeme podat stručný a krátký přehled 
průběhu bojů. 

Nyní je jisté, že v době, kdy se spojenci vylodili u Staré tvrze, 
měl Menšikov v poli jen 42 prapory a 2 jezdecké pluky, nepočítá
me-li kozáky, a posádku Sevastopolu tvořila námořní pěchota a 
námořníci válečné flotily. Těchto 42 praporů patřilo k 12., 16. a 17. 
pěší divizi; počítáme-li, že každý prapor měl plný počet 700 vo
jáků, bylo tam celkem 29 400 mužů pěchoty, k tomu 2000 husarů, 
kozáci, dělostřelci, zákopníci a minéři, dohromady asi 32 000 mužů 
v poli. S těmito silami nemohl Menšikov zabránit vylodění spojen
ců, protože by byl přitom bez dostatečných záloh vystavil své vojsko 
palbě spojeneckých flotil. Mohutná armáda, která by si mohla 
dovolit obětovat část svých sil, by byla mohla vyčlenit určité oddíly 
pro drobnou válku s přepady a nočními útoky proti vyloďujícím 
se vetřelcům; ale Rusové v tomto případě potřebovali každého muže 
pro budoucí velkou bitvu; kromě toho ruský pěšák se ze všech vo
jáků na světě nejméně hodí pro drobnou válku; jeho silnou stránkou 
je boj v sevřeném šiku. Kozácký způsob boje je naproti tomu příliš ne
pravidelný a jeho účinnost závisí na tom, jak velká je vyhlídka na 
kořist. Krymské tažení mimoto dokazuje, jak se zdá, že přeměna ko- · 
záků v pravidelné oddíly, která se postupně provádí v posledních tři
ceti letech, podlomila jejich osobní podnikavost a zkrotila je, takže se 
už nehodí k nepravidelnému boji, ale ještě nejsou schopni pravidelné 
služby. Zřejmě se teď neosvědčují ani jako přední stráže, ani jako 
samostatné skupiny, o útoku v řadách ani nemluvě. Rusové si tedy 
počínali naprosto správně, když si šetřil.i každou šavli a každý 
bodák pro bitvu na Almě. 
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Na březích této řeky bylo 32 000 Rusů napadeno 55 000 spo
jenců. Poměr tedy byl přibližně jedna ku dvěma. Když bylo nasa
zeno asi 30 000 spojenců, dal Menšikov rozkaz k ústupu. Z Rusů 
nebylo do té doby v boji víc než 20 000 mužů; další pokusy držet 
postavení by byly změnily ruský ústup v úplnou porážku, protože 
by bylo nutno vrhnout do bitvy veškeré ruské zálohy. Když bylo 
naprosto jasné, že spojenci se svou ohromnou číselnou převahou 
nutně dosáhnou úspěchu, přerušil Menšikov bitvu, kryl svůj ústup 
zálohami, a když zdolal počáteční zmatek, vyvolaný Bosquetovým 
obchvatným pohybem na ruském levém křídle, odtáhl nepronásle
dován a neobtěžován nepřítelem „v nádherném pořádku" z bojiště. 
Spojenci tvrdí, že neměli žádné jezdectvo, aby mohli Rusy proná
sledovat; ale protože víme, že Rusové měli jenom dva husarské 
pluky, tedy ještě méně než spojenci, nelze tuto omluvu uznat. Jako 
u Zorndorfu, Jílového a Borodina300 chovala se ruská pěchota, tře
baže byla poražena, přesně podle výroku generála Cathcarta, který
velel jedné divizi proti ní a prohlásil, že je „neschopna paniky".

Ruská pěchota sice zachovala chladnokrevnost a nedala se 
zastrašit, ale zato Menšíkova se zmocnila panika. Velká přesila 
spojenců, jejich neočekávaná rozhodnost a prudkost jejich útoku 
zmátly na okamžik jeho plány. Vzdal se úmyslu ustoupit do nitra 
Krymu a pochodoval na jih od Sevastopolu, aby držel linii na řece 
Černé. To byla hrubá a neomluvitelná chyba. Z výšin nad Almou 
měl přehled o celém postavení spojenců a musel být tedy s to.odhad
nout sílu svého protivníka, aniž by se zmýlil o víc než o 5000 mužů. 
Musel vědět, že i když nad ním měli spoje�ci relativní přesilu, ne
byli zase natolik silní, aby nechali jednu armádu pozorovat Sevasto
pol a přitom ho sledovali do vnitrozemí. Musel vědět, že na pobřeží 
měli sice proti němu dvojnásobnou přesilu, ale u Simferopolu 
by byl proti nim mohl postavit dvojnásob silnější vojsko on. A 
přece táhl, jak sám přiznává, na jih od Sevastopolu. Ale když 
provedl ústup, aniž ho spojenci nějak znepokojovali, a když si jeho 
vojsko jeden či dva dny odpočinulo na kopcích za Černou, roz
hodl se Menšikov svou chybu napravit. Udělal to odvážným ob
chvatným pohybem od Černé k Bachčisaraji. Odporovalo to sice 
jednomu z nejzákladnějších strategických pravidel, ale výsledek 
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mohl být slibný. Když se v strategii udělá jednou chyba, málokdy se 

podaří překonat její následky. Je jen otázka, zda je výhodnější se 

s nimi smířit, anebo je překonat dalším, úmyslně nesprávným pohy
bem. Domníváme se, že Menšikov v tomto případě úplně správně 
riskoval boční pochod na dosah nepřítele, aby se dostal ze svého 

nesmyslně „soustředěného" postavení kolem Sevastopolu. 
Jenže v tomto souboji strategické průměrnosti a generálské 

rutiny nabyly pohyby obou nepřátelských armád takových forem, 
jaké jsou v dosavadním válečnictví nevídané. Oba tábory zachvátila 
záliba v bočních pochodech jako cholerová epidemie. V téže době, 
kdy se Menšikov rozhodl pro boční pochod od Sevastopolu k Bach
čisaraji, vzali si Saint-Arnaud a Raglan do hlavy, že se přesunou 
od Katchi k Balaklavě. Zadní voj Rusů a předvoj Britů se srazily 
u Mackenziova dvora (pojmenovaného podle jednoho Skota, kdysi 

admirála v ruských službách) a samozřejmě předvoj porazil zadní
voj. Protože celkový strategický ráz bočního pochodu spojenců byl 

již v „Tribuně" kritizován, nemusíme se k němu nyní vracet.
2. a 3. října byl Sevastopol obklíčen a spojenci zaujali totéž

postavení, ze kterého se Menšikov právě stáhl. Tím okamžikem 

začalo pamětihodné obléhání Sevastopolu a zároveň nová etapa 
celého tažení. Doposud si mohli spojenci na základě své nesporné 

přesily dělat, co chtěli. Jejich flotily ovládaly moře, a tím zajišťovaly 
vyloďování. Když už se vylodili, zajistila jim jejich číselná převaha 
a určitě i jejich lepší bojové kvality vítězství na Almě. Ale pak 
se začala postupně vytvářet rovnováha sil, která se nezbytně dříve 

či později projeví při všech operacích daleko od základny a v cizí 
zemi. Meri.šikovova armáda se sice ještě neobjevila, ale přesto bylo

kvůli ní nutné umístit na řece Černé zálohu čelem k východu. Tím 
byla vlastní obléhací armáda vážně oslabena a redukována na počet, 
který nebyl o mnoho větší než posádka pevnosti. 

Nedostatek energie a systematičnosti, zejména při součinnosti 
různých správních složek britských pozemních a námořních sil, 
těžký terén a především nevykořenitelné rutinérství, které je zřejmě 
vrozeno administrativním i odborným složkám britské vojenské 

správy, zdržely zahájení vlastních obléhacích operací až do 9. 
října. Toho dne byly konečně vykopány zákopy v ohromné vzdále-
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nosti 1500 až 2500 yardů od ruských opevnění. Něco takového 

bylo při všech dřívějších obléháních n�vídané a nesl�c�a�é. �oka; 
zuje to, že Rusové byli stále ještě s to klast odpor promkam spoJencu 

na území kolem pevnosti nejméně v okruhu jedné míle,, a tuto sch�_p
nost si skutečně udrželi až do 17. října. Toho dne rano pokroc1ly 
obléhací práce natolik, že spojenci mohli zahájit palbu. Byli b� 
s tím patrně ještě nějaký den počkali, protože ještě vůbec nebyh 

připraveni tak, aby palba byla úspěšná, dostali však skvělou 
zvěst že se celá Anglie a Francie těší na dobytí Sevastopolu 

25. října. Tato zpráva samozřejmě vojsko rozhořčila, takž? pr� jeh�
uklidnění bylo nutno zahájit palbu. Ale ukázalo se, že sp0Jenc1 maJl 

pouze 126 děl proti 200 až 250 nepřátelský�. Nyní tedy došl� řa�a 
na velký Vaubanův axióm, kterého Angličané a Francouzi stale 
znovu používali k uklidnění veřejnosti, totiž,, že v„obléhá

:1
í je ope:

race která s matematickou jistotou vede k uspechu, a Je to č1ste 

otázka času, není-li rušeno zvenčí". Tento velký axióm spočívá 
na druhém axiómatu téhož inženýra, že „při obléhání je možno 

dosáhnout, aby palba útoku měla převahu nad palbou obr��y". 
Jenže v Sevastopolu je tomu právě naopak; když byla.zahaJena 
palba útoku, byla rozhodně slabšív ne� pal?a obr�ny. D�sl?dky se
projevily velmi brzy. Rusové za nekolik malo hodm umlc�li palb_u 

francouzských baterií a po celý den vedli téměř vyrovnaný boJ s Angl�
čany. Jako manévr k odpoutání pozornosti Rusů byl �w;ed;_n ��-mořní útok. Ale ani ten nebyl veden lépe a nebyl o mc uspesneJSl. 
Francouzské lodi napadly Karanténní a Alexandrovskou tvrz a 
podporovaly tak pozemní útok na tyt? _t�rze. Nebýt jej�:h pom_oci,
byli by Francouzi bezpochyby dopadli .1estě mnohem h�r. Anglické 

lodi napadly severní část přístavu včetně Konstantmovy tvrze, 
Telegrafní baterie a provizorní baterie na severovýchod od Kon
stantinovy tvrze. Opatrný admirál Dundas nařídil, aby lodi za
kotvily 1200 yardů od pevnůstek - zřejmě si lib�e v� s:řelbě n� 
velké vzdálenosti. Je ovšem dávno známou skutecnostl, ze ; bo�1 
mezi loďmi a pobřežními bateriemi na to vždy

0

cky do?1::1 1��1, 
nemohou-li se přiblížit k bateriím až na 200 yardu nebo J:ste b�1�e� aby jejich zásahy byly jisté a měly větší účinek. A tak lodi straslive 

utrpěly a Dundas by byl sklidil nesmrtelnou porážku, kdyby byl 
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sir Edmund Lyons, zřejmě téměř proti rozkazům, neposlal tři řadové 
lodi co nejblíž ke Konstantinově tvrzi a trochu ji nepoškodil na 
oplátku za své vlastní škody. Protože však zprávy britských a fran
couzských admirálů se zatím ani slovem nezmínily o tom,jaké škody 
byly skutečně pevnůstkám způsobeny, nutně z toho vyplývá, že zde 
stejně jako u Bomarsundu odolalo montalambertovské pobřežrú 
opevnění - tvrze a kasematované baterie - v boji proti dvojná
sobné přesile lodrúch děl. To je tím pozoruhodnější, poněvadž nyrú 
víme skoro jistě - a částečně se to potvrdilo už u Bomarsundu -
že zdivo těchto tvrzí, vystavené brešovací palbě těžkých lodních 
děl postavených na břehu, není s to odolávat déle než 24 hodin. 

Francouzi se po několik dalších dní skoro neozvali. Protože 
Angličané postavili své baterie ve větší vzdálenosti od ruských 
linií a měli k dispozici těžší ráže než jejich spojenci, mohli pokra
čovat v _ostřelovárú a umlčet děla v horrúm patře jedné ze zděných
redut. U tok z moře nebyl obnoven, což je nejlepší důkaz toho, jaký 
respekt vzbudily tvrze s kasematami. Ruská obrana vzala vítězům 
od Aimy nejednu iluzi. Za každé demontované dělo se objevilo 
nové. Každá střílna, zničená přes den nepřátelskou palbou, byla 
přes noc zase opravena. Val se tyčil proti valu a boj byl skoro vy
rovnaný, dokud spojenci neučinili opatření, aby získali převahu. 
Směšný rozkaz lorda Raglana „šetřit město" byl odvolán a bylo 
zahájeno bombardování, které tím, že se soustředilo na nahroma
děné masy vojska a neustále je znepokojovalo, způsobilo posádce 
jistě velké škody. Kromě toho byli do předpolí baterií posláni jed
notliví střelci, kteří z každého krytého postavení, které našli, měli 
odstřelovat ruské dělostřelce. Stejně jako u Bomarsundu se tu skvěle 
osvědčily Miniéovy pušky. Většina ruských dělostřelců byla za několik 
dní buď těžkými děly, nebo Miniéov.ými puškamÍ vyřazena z boje. 

· Postihlo to i námořníky válečného loďstva, tedy část posádky nej
lépe seznámenou s těžkými děly. Pak bylo nutno sáhnout k obvyk
lému prostředku obležených posádek: pěšáci dostali rozkaz obslu
hovat děla pod dohledem zbylých dělostřelců. Ale jak se dalo před
pokládat, byla jejich střelba skoro bez účinku, takže obléhatelé 
mohli prodlužovat své zákopy stále blíž k pevnosti. Podle hlášerú 
založili třetí paralelu 300 yardů od vnějšího opevnění. Zatím ještě 
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nevíme J'aké baterie zřídili v této třetí paralele; můžeme jen kon-
' 

. 

statovat, že při pravidelném obléhání se tfetí paralela buduje na 
úpatí glacis napadených opevnění, to znamená asi 50 nebo 60 yardů 
od příkopu. Byla-li tato vzdálenost u Sevastopolu překročena, mů
žeme v tom spatřovat pouze potvrzení zpráv některých britských 
novin, že totiž nepravidelné obranné linie britské ženijrú důstojníky 
jen zmátly, místo aby znovu povzbudily jejich tvůrčí schopnosti. 
Tito pánové, kteří sice dovedou podle naprosto osvědčeného vzo
ru rozrušit pravidelně baštovanou frontu, jsou zřejmě v koncích, 
jakmile se nepřítel odchýlí od pravidel předepsaných v této věci 
uznávanými autoritami. 

Když už se velení rozhodlo pro útok z jihu, mělo namířit pa
ralelu a její baterie proti jedné nebo nanejvýš dvěma jasně vytče
ným frontám obrany. Mělo napadnout soustředěnými silami dvě 
nebo nanejvýš tři navzájem nejbližší vnější pevnůstky; až by ty 
byly zničeny, všechna ostatní vnější opevnění by nebyla k ni�emu. 
Kdyby byli spojenci takto zaměřili celé své dělostřelectvo na Jeden 
bod byli by tím ihned a snadno získali velkou palebnou převahu 
a b�li by mohli obléhání podstatně zkrátit. Pokud se dá ·soudit 
z plánů a map, byla by se nejlépe hodila k útoku fronta od Karan
ténní tvrze k hornímu konci vnitřního přístavu, čili fronta, na niž 
nyní zaměřili své úsilí Francouzi, protože po jejím rozrušení by bylo 
město úplně otevřené. Sto třicet děl na této omezené frontě by bylo 
spojencům ihned zabezpečilo palebnou převahu. Ale ze snahy ne
chat každou armádu jednat nezávisle na druhé vytvořil se tu místo 
toho způsob obléhání, jaký nemá obdoby. Při tomto způsobu se 
současně postřelují z děl celé valy přes tři míle dlouhé. Něco tako
vého tu ještě nebylo. Kdo kdy slyšel o útoku, který dovolil obraně 
nasadit na obyčejných baštovaných opevněních a lunetách ohrom
nou masu 250 děl najednou? Na jedné baštované frontě se dá umístit 
stěží 20 děl a při normálním obléhání mohou v obraně spolupůsobit 
nanejvýš tři nebo čtyři fronty. Nemohou-li tedy spojenečtí inženýři 
uvést pro svůj svérázný postup zvlášť pádné důvody, musíme z toho 
usuzovat, že nedokázali nalézt nejslabší místa obrany, a tudíž, aby 
se nezmýlili, postřelovali celou linii. 

Mezitím došly oběma stranám posily. Liprandiho znepokojivé 
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a částečně úspěšné útoky na spojenecké přední stráže ukázaly, že 
tu Rusové mají víc sil, než kolik jich Menšikov odvedl do Bachčisa
raje. Až dosud není však dost silný, aby vyprostil město bitvou. 
Uvážíme-li pokroky obléhatelů, uvážíme-li, že škody způsobené 
obraně rostou geometrickou řadou, čím víc se obléhatelé blíží 
k hradbám, uvážíme-li, že vnější opevnění sice ještě odolávají, ale 
vnitřní val je zřejmě slabý, dá se očekávat, že se v době od 9. do 15. 
listopadu přihodí něco rozhodujícího: buďto padne jižní strana 
pevnosti, anebo spojenci utrpí rozhodující porážku a budou nuceni 
zrušit obléhání. Ale je třeba brát v úvahu, že takovéto předpovědi 
záleží na okolnostech, které nelze na takovou vzdálenost předem 
přesně odhadnout. 

Napsal B. Engels 9. listopadu 1854 
Otištlno jako úvodník 
v „New- rork Daily Tribune", 

čís. 4246 z 27. listopadu 1854 

Pod/,: textu novin 

Přeloženo z angličtiny 

B. ENGELS

B I TV A U BAL A K LA V yaoi

Loď „Africa" přivezla zprávy z Evropy za další tři dny, ale 
z válčiště nic zvlášť zajímavého, kromě strašlivé epizody o požáru 
v jedné nemocnici, při němž shořelo zaživa velké množství nemoc
ných a raněných, a kromě zpráv o útrapách, jež se ani nedají slovy 

vylíčit. O krvavé a nerozhodné bitvě z 5. listopadu, o níž přivezl 
stručnou zprávu „Baltic", máme nyní suché hlášení lorda Raglana, 
ale obvyklá podrobná a napínavá líčení od dopisovatelů, kteří se 
bitvy zúčastnili nebo jí přihlíželi, dosud nedošla. Anglii právě tak 
jako Francii dělají mnoho starostí - daleko víc, než by se na první 
pohled zdálo - velké a stále se zvětšující obtíže spojené s válkou; 
a úporná obrana Sevastopolu, který se nemíní sklonit před spojenci, 
soupeřícími v odvaze a obětavosti, budí velmi neblahé předtuchy. 
Výňatky z londýnských „Times", které uveřejňujeme na jiném 
místě, svědčí o změně v náladě a o pochybnostech, které by leckdo 
mohl mylně považovat za počínající malomyslnost. O bitvě z 5. 
listopadu nemáme dost podrobností, abychom ji mohli komento
vat, a tak si nyní všimneme některých obléhacích operací, které 
bezprostředně předcházely. 

25. října byla vleklá jednotvárnost obléhání Sevastopolu po
prvé přerušena dramatickou příhodou. Toho dne zaútočili Rusové 
na spojenecká postavení, která kryjí obléhání, a protože tentokrát 
měly obě strany zhruba stejné výhody, výsledek byl zcela jiný než 
v bitvě na Almě. Tato akce byla skutečně úplným protikladem 
bitvy na Almě: byl to téměí" výlučně jezdecký boj, kdežto na Almě 
nebylo jezdectvo vůbec nasazeno; Rusové nezaujali obranné posta
vení, ale útočili, kdežto spojenci měli výhodu silných postavení. 
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Bitva byla sice bezvýsledná podobně jako na Almě, ale Rusové 
tentokrát zůstali ve výhodě. 

Poloostrov Chersonés heraklejský, ležící na jih od Sevasto
polské zátoky, hraničí s vlastním Krymem řetězem výšin, táhnou
cích se od ústí řeky Óerné čili od horního konce Sevastopolské zá
toky na jihozápad. Severozápadní úbočí tohoto řetězu směrem 
k Sevastopolu se sklánějí mírně, kdežto k jihovýchodu, na stra�ě 
obrácené k Balaklavě, jsou svahy prudké a srázné. Pro spojence, 
kteří obsadili Chersonés heraklejský, byl tento řetěz výšin přiro
zeným obranným postavením proti kterékoli ruské armádě, jež by 
se pokoušela zmařit obléhání. Ale na neštěstí „operační základnou" 
Britů, hlavním přístavem jejich loďstva a největším skladištěm je.:. 
jich zásob byla Balaklava, a Balaklava leží asi 3 míle na jihovýchod 
od tohoto řetězu vrchů. Bylo tedy nutné pojmout Balaklavu do 
obranného systému. Ráz krajiny kolem Balaklavy určuje skupina 
velmi nepravidelných kopců, které se táhnou od jižního cípu zmí
něného řetězu výšin téměř přímo na východ a na západ podél 
pobřeží, a jako všechny kopce na Krymu se k severozápadu sklánějí 
mírně, ale na jihovýchod mají prudké a skalnaté srázy. V úhlu mezi 
těmito dvěma skupinami výšin se prostírá zvlněná rovina, která se 
povlovně zvedá k východu a končí prudkým spádem do údolí 
řeky Óerné. 

Nejvýraznějším znakem této roviny je řetěz pahorků a nevel
kých vyvýšenin, které se táhnou od severozápadu k jihovýchodu a 
spojují řetěz kopců, kterému říkáme Heraklejský hřeben, s horami 
na jižním pobřeží. Na těchto vyvýšeninách, asi 3 míle východně a 
severovýchodně od Balaklavy, vybudovali spojenci svou první 
obrannou linii, která se skládala ze čtyř redut; chránících cesty 
z Bachčisaraje a od horního toku řeky Óerné. V těchto redutách byli 
jako posádka Turci. Druhá linie polních opevnění byla zřízena 
těsně před Balaklavou a pokračovala k vrcholu úhlu mezi pobřež
ními výšinami a Heraklejským hřebenem; tento hřeben opevnila 
francouzská divize generála Bosqueta, jež tam byla umístěna. A tak 
zatímco druhá linie, kterou bránili angličtí vojáci, námořní pěcho„ 
ta a námořníci, pokračovala linií francouzských redut a byla jimi 
chráněna z boku, zůstala první neboli turecká linie, vysunutá aii 
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dvě míle vpřed, nejen bez jakékoli podpory, ale co je nejpodivnější, 
místo aby byla vybudována napříč cesty, po níž mohl přijít nepří
tel, byla postavena téměř podél ní, takže se Rusové mohli zmocnit 
nejdřív první, pak druhé, třetí a konečně čtvrté reduty a přitom 
stále postupovat, aniž mohla jedna x:eduta výrazněji podporovat 
druhou. 

Spojenecké postavení bylo obsazeno takto: směrem k Balaklavě 

byli nejprve Turci v redutách, tj. v první linii, pak britská námořní 

pěchota na výšinách v bezprostřední blízkosti Balaklavy, a v údolí 

severně od Balaklavy byl umístěn 93. pluk ze skotské vysočiny a 

několik oddílů rekonvalescentů. Dále na sever byl tábor britského 

jezdectva a na Heraklejských výšinách tábořil předvoj Bosquetovy 

divize. 
25. října v 6 hodin ráno dal generál Liprandi povel k zahájení

ruského útoku na toto postavení. Velel kombinované divizi, sklá
dající se z šesti pluků pěchoty (Dněperský, Azovský, Ukrajinský, 
Oděský, Vladimirský a Suzdalský pluk, 6. prapor střelců a jeden 
prapor černomořských kozáků, čili celkem 25 praporů); ze tří 
pluků jezdectva (11. a 12. husarský pluk a kombinovaný hulánský 
pluk, tj. celkem 24 až 26 eskadron), asi ze dvou kozáckých pluků 
a ze 70 děl, z nichž 30 bylo dvanáctiliberních. 

Poslal generála Gribbá se třemi pěšími prapory Dněperského 
pluku úžlabinou po levé straně, aby obsadil. vesnici Kamary, před 
níž byla umístěna první a nejsilnější reduta. Generál Gribbe vesnici 
obsadil a jeho tři prapory tam zřejmě strávily den v naprostém 
klidu a pokoji, protože v dalším boji o nich není ani zmínka. 

Hlavní kolona pochodovala nejprve podél řeky Óerné a pak 
se vedlejší cestou dostala na silnici z Bachčisaraje do Balaklavy. Zde 
narazila na reduty obsazené Turky. Protože první reduta byla dosti 
silná, zahájil na 1.1i Liprandi dělostřeleckou palbu, a pak poslal 
vpřed úderné oddíly. Střelecký řetěz kryl první, druhý a třetí 
prapor Azovského pluku, které postupovaly v rotních kolonách a 
byly za oběma křídly podporovány čtvrtým praporem Azovského 
pluku a jedním praporem Dněperského pluku, zformovanými 
v sevřených útočných kolonách. Přes energický odpor byla reduta 
dobyta; Turci zanechali na místě 170 mrtvých a raněných, což uka-

37 Marx-Engels 10 577 



B. ENGELS 

zuje, v protikladu k nevraživým tvrzením britského tisku, že bránili 
redutu statečně. Ovšem druhou, třetí a čtvrtou redutu, které byly 
vybudovány nakvap, dobyli Rusové téměř bez odporu, a tak měli 
v 7 hodin ráno v rukou celou první linii spojenecké obrany. 

Skl_ltečnost, že Turci vyklidili tyto reduty, může značně při
spět k rozptýlení absurdních představ o statečnosti Turků, které 
se všeobecně rozšířily po bojích u Oltenitsy a Silistry; od britských 
generálů a britského tisku je to ovšem špinavost, jestliže najednou 
v tomto případě svádějí všechnu vinu na Turky. Nelze vinit ani tak 
Turky jako spíš inženýry, kteří vymysleli tak chybný způsob po
stavení obranné linie a kteří se nepostarali, aby byla včas hotova, 
právě tak jako velitele, kteří vystavili první linii drtivému úderu 
nepřítele a nezajistili jí žádnou podporu. 

Vojáci 93. skotského pluku, vytrvalí a pomalí, jak už Skotové 
bývají, se postupně sešikovali a pak postoupili na výšiny směrem 
k redutám, ovšem teprve když už byly dobyty. Prchající Turci, 
decimovaní ruským jezdectvem, se nakonec znovu zformovali na 
bocích Skotů. Skotové, aby se kryli před ruskou palbou, zalehli za 
hřebenem terénní vlny v předpolí všech postavení, která dosud 
drželi spojenci, a podporovala je pouze zleva jedna jezdecká divize. 
Rusové mezitím zformovali svůj bitevní šik na výšinách, kde stály 
reduty; na levém boku stál Azovský, dále vpravo Ukrajinský a pak 
Oděský pěší pluk. Tyto tři pluky zaplnily mezeru mezi redutami a 
obsadily postavení, jež předtím tvořilo první linii spojenců. Ještě 
dále, vpravo od Oděského pluku, byla zvlněná planina, výhodná 
pro činnost jezdectva. Sem byly poslány dva husarské pluky a octly 
se přímo proti britskému jezdectvu, jež se seřadilo ve vzdálenosti 
asi dvou mil. Suzdalský a Vladimirský pluk, část dělostřelectva 
a huláni, kteří právě dorazili, zůstali v záloze. 

Když se 93. skotský pluk, posílený praporem rekonvalescentů 
a Turky, postavil Rusům na odpor, byli proti němu vrženi husaři. 
Ale než mohli vyrazit, napadla je brigáda britského těžkého jez
dectva. Sedm či osm set britských těžkých dragounů se vyřítilo na 
Rusy a rozprášilo je; uvážíme-li, že Britů bylo mnohem méně, byl to 
jeden z nejskvělejších a nejúspěšnějších útoků vůbec. Ruští husaři, 
kterých bylo dvakrát tolik, byli v mžiku rozprášeni. Těch několik 
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ruských eskadron, které napadly 93. skotský pluk, bylo přivítáno 
patnáct yardů před linií pěchoty klidnou salvou Skotů, a ustoupily, 
jak nejrychleji dovedly. 

Jestliže Turci utekli, pak Angličané až do této chvíle sklízeli 
jen slávu. Statečnost skotských horalů, kteří se utkali s jezdectvem 
v linii, aniž se namáhali utvořit čtverce, a drtivý útok těžkého jez
dectva, to jsou věci, kterými je možno opravdu se pyšnit, tím spíš, 
že je provedli, ještě než došly posily. Ale potom dorazily 1. divize 
. (vévody z Cambridge) a 4. (Cathcartova) divize, a také Bosque
tova francouzská divize a ( jezdecká) brigáda afrických střelců. 
Vojska utvořila bitevní šik; a teprve teď se dalo mluvit o tom, že 
jsou na bojišti dvě armády. Jakmil� se Bosquetovi Francouzi zfor
movali na Heraklejských výšinách, poslal Liprandi Vladimirský 
a Suzdalský pluk, které měly tvořit krajní pravé křídlo, na výšiny 
za postavením jezdectva. 

Potom palba téměř ustala, protože armády byly navzájem 
mimo dostřel. Ale tu jakési dosud nevyjasněné nedorozumění za
vinilo útok britského lehkého jezdectva - útok, který neměl žádný 
smysl a skončil porážkou. Došel rozkaz postupovat, a za několik 
okamžiků už vedl hrabě z Cardiganu svou lehkou brigádu vzhůru 
údolím ležícím proti jeho postavení; toto údolí bylo z boků kryto 
výšinami a na jejich vrcholcích stály baterie, jejichž palba byla 
soustředěna do údolí pod nimi. Celá brigáda měla jen 700 jezdců; 
když se přiblížila na dostřel kartáčové palby, začalo po ní pálit 
dělostřelectvo a střelci umístění na svazích; napadla baterii na hor
ním konci údolí, byla zasažena palbou z dvaceti yardů, smetla 
dělostřelce, rozprášila ruské husary, kteří podnikli druhý, ale vá
havý útok, a už se obracela zpátky, když jí vpadli do boku ruští 
huláni. Právě dorazili a ihned napadli britské jezdce na schváce
ných koních. Tentokrát, přestože dosáhli určitých úspěchů, museli 
Angličané ustoupit a sklidili od Rusů těžkou porážku; je však třeba 
říci, že byli poraženi velkou početní převahou a proto, že byli nedo
patřením posláni bez cíle přímo proti křížové palbě početného dělo
střelectva. Ze 700 mužů, kteří vyrazili k útoku, se vrátilo sotva 200 
schopných boje. Dokud nebude lehká jezdecká brigáda znovu zfor
mována s pomocí svěžích sil, je možno ji považovat za zničenou. 
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Tato porážka Britů by byla bývala ještě daleko těžší a sotva 
by se byl z nich vůbec někdo vrátil, nebýt dvou manévrů podniknu
tých na obou bocích útočícího lehkého jezdectva. Na pravém boku 
nařídil lord Lucan těžké brigádě, aby provedla klamný útok na 
ruské baterie před ní. Brigáda manévrovala několik minut vpřed, 
ztratila následkem ruské palby asi deset mužů a vrátila se cvalem 
zpátky. Na levém boku byli francouzští afričtí střelci, dva z nej
lepších jezdeckých pluků na světě, a když viděli, že jejich spojenci 
podléhají, vyrazili vpřed, aby je vyprostili. Zaútočili na baterii, 
která napadla britské lehké jezdectvo z boku a byla umístěna výš·e 
na kopci před Vladimirským pěším plukem, v mžiku pronikli 
do řady děl, porubali dělostřelce, a když splnili svůj úkol, zase 
ustoupili - což by byli udělali stejně, i kdyby byl současně' proti 
nim nevyrazil Vladimirský pěší pluk. 

Britové tu podali nový příklad svého způsobu vedení války, 
který předvedli v tomto tažení a na nějž jsme už při nejedné pří
ležitosti poukazovali. Napřed udělali chybu a pak se zalekli ne
taktického manévru, který by byl jediný mohl odvrátit její následky. 
Zato francouzští střelci okamžitě vycítili, co je třeba udělat. Na 

jejich straně během jezdeckého boje ruské jezdectvo z boku ne
zaútočilo, protože mu v tom prudkým úderem zabránili; kdežto 
opatrní „těžcí", jejichž brigádě velel Scarlett, pouze útok před
stírali, což samozřejmě nestačilo zabránit ruským hulánům, aby 
vpadli britským husarům do boku. Kdyby byla těžká brigáda zaúto
čila stejně jako Francouzi, byli by se ruští huláni velmi brzy hleděli 
ztratit. Ale zatímco se od brigády jejich druhů žádala přehnaná 
statečnost, jim byla nařízena přehnaná opatrnost, a výsledkem bylo 
zničení lehké brigády. 

Po této akci boj ustal. Rusové rozbořili dvě reduty, které byly 
nejblíž ke spojencům, a dvě zbývající silně obsadili. Dobyté území 
uhájili, a lord Raglan, který se rieodvážil na Rusy zaútočit, nařídil 
zesílit druhou linii redut a omezil se na její obranu. První linie 
byla ztracena. 

Počínání 93. skotského pluku při této akci nelze dost vyna
chválit. Postavit se proti jezdectvu v rozvinuté linii, tak jak to 
udělali_ oni, a otočit pouze na pravém boku jednu rotu zpět en po-
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tence*, nezačít palbu až do rozhodujícího okamžiku a pak pálit 
s tak smrtící chladnokrevností - to jsou činy, které dokáže jen 
málokterá jednotka a v nichž se zračí nejvyšší kvality, jaké mohou 
pěšáci mít. Takový experiment by se asi dal víceméně najisto pro
vést jen s rakouskými a britskými jednotkami; bylo by to snad' 
možné i s některými ruskými jednotkami, neboť délka jejich služby 
jim dává předpoklady pro takový úkol, ale nevzpomínáme si, že 
by byly někdy podrobeny takové zkoušce a obstály v ní. 

Tato akce nepopíratelně prokázala převahu britského a fran
couzského jezdectva nad ruským. Tři spojenecké brigády byly asi 
stejně silné jako tři ruské pluky-; kdyby byly poslány do útoku 
zároveň místo postupně, podporovány předsunutým dělostřelectvem 
a kdyby se byla pohnula vpřed celá linie pěchoty, hrozilo Lipran- _ 
dimu a jeho jednotkám velké nebezpečí, že bude sražen ze strmých 
svahů k řece Černé a že ho potká stejný osud, jaký připravil Blii
cher Francouzům na Katzbachu. 

Sílu obou armád lze odhadnout asi takto: Rusové měli 25 pra
porů, které už byly většinou nasazeny na Almě, nemohly tedy mít 
v žádném případě víc než 14 000 mužů. 24 eskadron jezdectva pro
šlo z valné části celou cestu od Moskvy a Kalugy,jejich počet nebyl 
tedy určitě vyšší než 2400 mužů; kromě toho měli Rusové asi 1000 
kozáků a jejich dělostřelectvo 70 děl. 

Spojenecká pěchota se skládala z větší části 1. a 4. britské: 
divize a Bosquetovy francouzské divize; kromě nich tu byli nějací· 
Turci; kolik jich bylo, můžeme vyvodit jen z počtu vyloděných 
tureckých praporů. Expedice se od začátku účastnilo deset turec
kých praporů a podle zprávy lorda Raglana z 18. října se vylodilo 
v Balaklavě dalších šest praporů. Protože nebyli zaměstnáni při 
obléhání, ani nebyli daleko od Balaklavy, jistě se všichni tito Turci 
zúčastnili boje, ačkoli se o nich po jejich ústupu z redut zprávy 
už nezmiňují a zřejmě už nikomu za zmíriku nestáli. A tak asi· 
nebudeme daleko od pravdy, řekneme-li, že Britů bylo 6500, 
Francouzů asi 3500 a Turků nejméně 6000. Kromě toho bylo v re
dutách kolem Balaklavy asi 1000 mužů britské námořní pěchoty 

* - v pravém úhlu (takže celý tvar má podobu L). (Pozn. red.)
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a námořníků. Celkem tedy bylo pěchoty 17 000 mužů nebo, ne
počítáme-li Turky, 11 000. Pokud jde o jezdectvo, měly dvě britské 
brigády zhruba 1400 mužů (v britských hlášeních se uvádějí jen 

poddůstojníci a mužstvo) a afričtí střelci nejméně 800, celkem tedy 
2200. Počet dělostřelectva není znám, bylo však co do počtu slabší 
než ruské, kdežto kvalitou je značně převyšovalo. 

Uvážíme-li to všechno, dojdeme k názoru, že v tomto případě 
byli spojenci přinejmenším stejně silní jako Rusové, měli výhodu 
silných postavení, na něž se mohli stáhnout, a mohli smělým kombi
novaným útokem jezdectva a pěchoty dosáhnout rozhodného vítěz
ství, ne takového jako na Almě, které nepřineslo žádné výsledky, 
ale vítězství, které jim mohlo ušetřit takovou vražednou bitvu, 
jakou museli svést 5. listopadu. Ale takto si ani nevynahradili 
utrpěné škody a vinou oné zvláštní směsice přehnané statečnosti 
a přehnané opatrnosti, nemístné odvahy a nemístného strachu, 
vojenské zuřivosti nedodržující pravidla vojenského umění a vědec
kého hloubání, pro které se promešká pravá chvíle k akci - vinou 
onoho jedinečného způsobu, jak dělat všechno špatně a ve špatnou 
chvíli, kterým se vyznačuje celé počínání spojenců, byla pro ně 
bitva u Balaklavy úplně ztracena. 

Z bitvy 5. listopadu můžeme zatím vyvodit jen jediný závěr, 
že byla počátkem té krize, o níž jsme předpokládali, že nastane 
mezi 5. a 10. listopadem. Jak jsme prohlásili už dávno a jak teď 
prohlašují i londýnské „Times" - všechno je jen otázka zásob 
a posil. 

Napsal B. Engels 16. listopadu 1854 
OtiJténo jako úvodník 
z, ,,New-Tork Daily Tribune", 
lís. 4249 z 30. listopad11 1854 

Podle textu no1:1in 
Pfeloleno z angliltiny 
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B I T V A U I N K E R M A N U302

K této krvavé bitvě došlo 5. listopadu, ale teprve 23. listopadu 
o ní došly do Londýna zprávy spojeneckých velitelů a dopisova
telů čelných listů. V minulých dnech sem přivezly dva parníky
velmi stručné zprávy o této události, ale to nestačilo k tomu, aby
chom si mohli udělat uspokojivý úsudek o charakteristických rysech
boje. Pošta, kterou dnes dovezl „Pacific' , nám však umožňuje podat
co nejúplnější zprávy o celé věci včetně Raglanových, Canrober
tových a Menšikovových depeší, jakož i skvělých a barvitých
dopisů zvláštních zpravodajů londýnských „Times" a „Morning
Herald"; oba tyto listy mají totiž přímo na místě velmi schopné
dopisovatele. Na základě těchto a dalších dokumentů, které máme
po ruce, rozebereme nyní průběh bitvy, aby si naši čtenáři o ní
mohli udělat nestranný a věcný úsudek.

Stejně jako Prusové u Jeny byly i britské síly obrácené k Inker
manu rozmístěny na řetězu výšin, který je zpředu přístupný jen 
několika roklinami. Stejně jako Prusové, i Britové zcela opomněli 
obsadit návrší na svém krajním levém křídle, kam Menšikov, 
jako Napoleon u Jeny, vrhl část své armády, která se tu ještě před 
rozedněním rozložila v boku nepřítele. Rusové zřejmě pomýšleli 
na to využít této okolnosti, vyvíjet masou svého vojska tlak do boku 
Britů, rozvinout se na výšinách, které měli takto zajištěny, a rozdrtit, 
nebo jak se odborně říká, ,,rozvrátit" britské divize, až bude jedna 
po druhé vystupovat vzhůru během osudného, ale nevyhnutelného 
manévru obrácení své fronty. Tomuto manévru vděčil Napoleon 

za skvělé vítězství ,nad armádou, která přes svou těžkopádnost, 
pomalost a špatné.velení byla v oné době přece jen nejlepší ze sta• 
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rých kontinentálních - armád. Tomuto smělému úderu prospěla 
rychlost pohybů prováděných jednotkami zběhlými v novém způ- · 
sobu vedení války, který zavedla americká válka za nezávislost, 
francouzské revoluční války i sám Napoleon. Zde u Inkermanu 
se Menšikov s pomalým a těžkopádným vojskem pokusil stej
ným způsobem překvapit aktivní a pohyblivé britské a francouzské 
jednotky - a výsledek byl také opačný než u Jeny. 

Nedbalost, kterou Britové projevili, když obsazovali svá posta
vení, je krajně zahanbující pro jejich velitele. Nijak se nedá omluvit 
ani to, že neobsadili kopec na jižním břehu řeky Černé, ani to, 
že toto důležité postavení nemělo polní opevnění, ačkoli britský 
velitel dobře věděl, že se k útoku na ně soustřeďují tisíce Rusů. 
Jak jsme už řekli, Rusové této nedbalosti ihned využili, obsadili 
kopec na severním konci horského řetězu a ničili britské postavení 
střelbou těžkého polního dělostřelectva. Britské listy píší, že Rusové 
nasadili 24liberní a 32liberní děla, ale to jen ukazuje, že se pisatelé 
vůbec nevyznají v dělostřeleckých věcech. Z přepravy jejich vlast
ního dělostřelectva z Balaklavydo zákopů se mohli poučit, že 24 liberní 
a 32liberní děla nelze brát s sebou do pole, tím méně pro noční přepad. 
To, co nazývají 24liberními a 32liberními děly, byly ve skutečnosti 
houfnice, které sice mají podobnou ráži jako ona 24libérní a 32liberní 
děla, ale jsou to vlastně lehká polní děla a nejsou těžší než britské 
polní houfnice. Houfnice, která střílí dutými střelami s malou 
náloží a jejíž dostřel je závislý hlavně na náměru, může mít větší 
vývrt hlavně než kanón na plné střely. 24liberní houfnice odpovídá 
vahou a účinností střely 6libernímu dělu, a takzvaná 32liberní 
(asi 6palcová) houfnice 12libernímu dělu; tyto houfnice se v ruské 
armádě přidělují k bateriím uvedených ráží. Z toho je vidět, jak 
se k výrobě hrdinů pro větší vojenskou slávu národa druží nevědo
most s národní ješitností. 

Dotud všechno přálo Rusům. Ukázalo se, že jejich válečné 
.umění daleko převyšuje válečné umění lorda Raglana. Jejich plán 
byl skvělý a byl na nejlepší cestě k uskutečnění. Zajistili si ústřední bod 
a obešli nepřítele z boku. Obrovská početní převaha vojska připrave
ného zaútočit na dlouhou a slabou britskou linii v jejím nejslabším 
bodě se zdála zaručovat konečný úspěch. Ale Rusové ještě docela ne-
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znali vojáky, s nimiž se měli utkat. Britové, ačkoli byli překvapeni, 
chladnokrevně obrátili svou frontu z východu na sever a přivítali 
útočící kolony smrtonosnou palbou. A nyní začal boj, jaký Evropa 
nepoznala ode dne bitvy u Albuery303

, kde vytrvalé a statečné 
britské jednotky musely krví tří čtvrtin svého počtu vykoupit 
vítězství v bitvě, která už byla ztracena vinou domýšlivé hlouposti 
jejich velitele. Je fakt, že u Inkermanu bylo víc vysloveně bodáko
vých bojů než za celé španělské války, kde se po šest let bily dvě nej
statečnější armády té doby. Od půl sedmé do půl desáté vzdoro
valo asi 8000 Britů náporu ruské armády, v němž bylo nasazeno, 
jak udávali sami Rusové, nejméně 30 000 mužů. Houževnatost, 
s níž znovu a znovu odráželi ruské útoky, podnikané často svěžími 
silami, si zaslouží nejvyšší chvály a v Evropě by se asi sotva našlo· 
jiné vojsko, s výjimkou nejlepších praporů Radeckého armády,. 
které by dokázalo totéž. Je třeba říci, že jim tuto chrabrost usnad
nilo jejich výhodné postavení. Fronta obrácená k východu se táhla 
na tak strmých výšinách, že je nebylo možno dobýt ztečí. Také ko
pec na severu, obsazený Rusy, byl oddělen od těchto výšin několika 
stržemi, tvořícími řadu roklin vedoucích k anglickým postavením. 
Každá postupující ruská kolona byla proto naplno vystavena zni
čující palbě britského dělostřelectva a musela se dostat v sevře
ném tvaru až nahoru, kde se teprve mohla rozvinout. Ruské kolony 
došly na hřeben oslabeny dělostřeleckou palbou, a když se ještě víc 
přiblížily, palbou z pěchotních zbraní, a než se mohly rozvinout 
v linii, srazilo je krupobití střel a prudký bodákový útok zpátky 
dolů. V tomto boji se ukázalo, že při střelbě na krátkou vzdá
lenost mají střely z Miniéových pušek obrovské přednosti proti běž
ným kulkám z ručnic, jejichž průraznost sotva stačí zabít jednoho 
člověka, kdežto Miniéovy střely zabily často i čtyři nebo pět lidí 
a měly v hlubokých ruských kolonách zničující účinek. 

Když dorazily britské divize, stal se boj všeobecným a rozšířil 
se na delší frontu. Rusové, kteří nebyli s to postupovat dál, zaútočili 
svým levým křídlem na původní frontu britských postavení, kdežto 
jejich pravé křídlo se snažilo prorazit směrem k Sevastopolu. Po
dařilo se jim zčásti se zachytit na výšinách, které drželi Britové, 
nebyli však schopni vytvořit pravidelnou bitevní linii. Snažili se 
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obklíčit a navzájem odříznout jednotlivá menší britská uskupení 
jedno po druhém. I když boj byl tvrdý a Britové se bili úžasně, 
přesto by byli bývali v tomto nerovném zápase rozdrceni, kdyby 
nebyla došla Bosquetova francouzská divize. Zuávové a cizinecká 
legie napadli ruské levé křídlo a úplně je rozvrátili, přičemž se doká
zali uplatnit i afričtí střelci, takže ruská pěchota se musela stáhnout. 
A tak čtrnáct tisíc spojenců, kteří ztratili třetinu svého počtu, po
razilo třicet tisíc Rusů, přestože se všeobecně uznává, že Rusové 
jednotlivě bojovali velmi dobře, a jak jsme viděli, jejich válečné 
umění, pokud šlo o plán útoku, značně převyšovalo umění spojenců. 

Proč tedy byli poraženi? Je třeba poznamenat, že většina jed-
notek, které se zúčastnily boje, byly poražené a demoralizované 
zbytky obléhatelů Silistry a že Dannenbergův sbor je vedle býva
lého Ostěn-Sakenova sboru v současné době v ruské armádě nej
horší. Ale to nebylo rozhodující. Porážku způsobil - vedle chrab
rosti Angličanů - typicky ruský způsob, jakým Rusové bitvu 
vedli. Podlehl tu ruský způsob vedení války evropskému způsobu. 
A to je charakteristický rys této bitvy. 

Ruský velitel začne tím, že načrtne velmi dobrý plán útoku, 
který si vypůjčil z jedné z nejslavnějších Napoleonových bitev 
(neboť žádný ruský generál nikdy neměl originální myšlenku, 
dokonce ani Suvorov, jehož celá originalita tkvěla v přímém po
stupu). Sleduje tento plán a začne ho provádět, jak to jen jde nej
lépe. Zachytí se v boku nepřítele. Strategický manévr je ukončen, 
začíná taktické provedení. A tu se najednou odvrhne vědecký a uče
ný způsob vedení války, dílo západní civilizace, a propukne čisté 
barbarství. Tato skvělá armáda se starými jednotkami, z nichž 
mnohé jsou už pětadvacet let ve zbrani, tento vzor parádního 
drilu, je tak těžkopádná, tak nezpůsobilá pro· boj jednotlivců 
a malých skupin, že s ní její důstojníci nemohou dělat nic 
jiného, než vrhnout ji celou proti nepříteli jako jednolitou ma
su. Není ani pomyšlení na nějaké taktické manévrování; vpřed, 
vpřed, vpřed, to je jediné, co se dá dělat. Tato stěsnaná spousta 
živého masa je samozřejmě už pro svou kompaktnost ten nejlepší 
terč, jaký si může dělostřelec přát; a tak Britové, kteří zalehli 
v řídkých řadách za hřebenem vrchu, chráněni před palbou, 
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kosili hluboké ruské kolony dělovými koulemi, pobíjeli Rusy po 
třiceti a čtyřiceti každou salvou a zasypávali je krupobitím Miniéo
vých střel, z nichž sotva některá mohla minout tak obrovský cíl. 
Pouhý hrubý tlak, pouhá váha této masy měla prolomit spojenecké 
linie. Ale zde narazili na protivníka zvyklého na takový způsob 
vedení _války. Britové se v indických válkách304 naučili vzdorovat 
náporu hustých mas, i když měla masa útočníků početní převahu. 
A třebaže Rusové daleko převyšují sikhy nebo Balúče, přesto mo
hou jednotky, zvyklé porážet šesti nebo osminásobnou přesilu 
sikhů nebo Balúčů, klidně vzdorovat trojnásobné přesile Rusů, 
jakmile Rusové přijmou sikhskou taktiku. Když ruské kolony došly 
na vrchol kopce, byly už zlomeny a dezorganizovány palbou, a další 
salva na padesát yardů a bodákový útok je stačily rozbít. Později, 
když se Rusové dostali nahoru ve větším počtu, vytrvali Britové 
podobně jako kdysi čtverce Napoleonových vojáků mezi mameluk; 
u pyramid, uprostřed přívalu obklopivších je Rusů. Neochvějnost
vojska, které rriělo takovou sebedůvěru, jakou mohou mít jen pří
slušníci vysoce civilizovaného národa, a převaha Britů ve výzbroji
a v palbě dokonaly dílo. Rusové střílejí hůř než kterékoli jiné vojsko,
a tady to dokázali, neboť jinak by byli museli pobít všechny Angli
čany, kteří tu byli.

Takový byl ráz a takový je význam bitvy u Inkermanu. Uka
zuje, že sláva ruské pěchoty bledne. Ukazuje, že ať je pokrok Ruska 
sebevětší, Západ se vyvíjí dvojnásob rychle a Rusko nemá proti 
vojskům Západu naději nejen ve vyrovnaném boji, ale dokonce ani 
při takové převaze,jakou mělo u Inkermanu. Nebýt katastrofálních 
ztrát, které utrpěly spojenecké transporty na Černém moři, bylo by 
možno říci, že kdyby se angličtí a francouzští generálové nedopustili 
příliš velkých chyb, stačila by tato bitva k tomu, aby zajistila jejich 
konečný úspěch na Krymu. O oné těžké katastrofě nevíme zatím 
žádné podrobnosti kromě toho, co obsahuje telegrafická depeše 
z Londýna, kterou dostal náš zástupce v Liverpoolu těsně před 
odplutím „Pacificu"; nevíme, zda poslední lodi vezly vojsko nebo jen 
potraviny a střelivo, ale z mlčení telegrafu vyvozujeme, že neměly 
na palubě vojsko. Jestliže však byly v této bouři ztraceny velké 
vojenské útvary určené pro Krym, pak utrpěli spojenci skutečně 
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těžší úder od živlů než od nepřítele a jejich síly před Sevastopolem 
mohou být zničeny nemocemi a vyčerpávajícími útoky dřív, než 
jim bude možné poslat nové posily. 

Jiné a neméně vážné nebezpečí jim hrozí z postoje, který za
ujaly německé mocnosti. Rakousko je podle všeho nyní poprvé 
skutečně nakloněno k tomu znepřátelit se se západními 'mocnostmi 
a připojit se k carovi, a celé Německo půjde s ním. V každém pří
padě nepochybně už nadchází okamžik, kdy válka nabude ještě 
gigantičtějších a strašnějších rozměrů a kdy její plameny zachvátí 
celou Evropu. 

Napsal B. Engels 27. listopadu 1854 
Otištěno jako úvodník 
v „New- Tork Daily Tribune", 
čís. 4261 ze 14. prosince 1854 

Podle textu novin 
Přeloženo z angličtiny 

B. ENGELS

KRYMSKÉ TAŽENI 

Od zoufalého a krvavého dne u lnkermanu nedošlo v krym
ském tažení k žádné důležitější vojenské události, ale skutečnost, že 
se blíží zima a Sevastopol nebyl dobyt, dala celé kampani nový 
·charakter; nebude tedy na škodu udělat přehled vývoje událostí
od vylodění expedičních vojsk, abychom zjistili, za jakých okolností 
a s jakými vyhlídkami vstupují do nové fáze dalšího vývoje. Nej
dříve však musíme několika slovy doplnit naše dřívější póznámky 
o poslední pamětihodné bitvě. Oficiální zprávy o této události,
které jsme vesměs uveřejnili, jsou mimořádně zmatené a nepře
hledné. Hlášení lorda Raglana bylo zřejmě psáno ve velikém spěchu.
Směšuje frontu své armády obrácenou k řece Černé s frontou obrá
cenou k Sevastopolu a označuje v jednom hlášení týž bok svých
postavení jednou jako pravý, jednou jako levý, takže je nemožné
získat z tohoto pramene jasnou představu o událostech. Canrober
tovo hlášení je právě tak zmatené a neurčité jako stručné, a proto
není k ničemu; a kdo srovná takzvanou Menšikovovu depeši
v listu „Russkij invalid"305 s dřívějšími hlášeními knížete Menši
kova, musí na první pohled poznat, že je nepsal týž člověk. Miku.;.
láš zřejmě zjistil, že už povolil tisku dost svobody, a uznal za vhodné
vrátit se ke starému systému lhaní, protože mluví-li jako gentleman
pravdu, neuchrání to jeho vojsko od porážky. Z jeho imperátor
ské vůle se normální průběh událostí dodatečně převrací vzhůru
nohama a neúspěšný útok jeho armády, která měla vyprostit
Sevastopol z obklíčení, proti obléhatelům se z ničeho nic mění ve
vítězný výpad z města. Důvod je jasný: síly, které provádějí výpad,
musí nutně ustoupit zpátky do svých opevnění,jakmile výpad dosáhl
svého cíle. Ústup se takto dá vysvětlit jako samozřejmá věc, kdežto
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kdyby se věci vylíčily tak, jak se skutečně staly, nedala by se utajit 
hanba porážky. 

Mikuláš by opravdu udělal nejlépe, kdyby okolnosti této bitvy 
svému lidu zatajil. Od bitvy u Narvy nestihla ruské zbraně nikdy 
taková pohroma. A uvážíme-li obrovský rozdíl mezi Rusy u Narvy 
a Rusy u Inkermanu, mezi nevycvičenými hordami z roku 1700 
a výborně vycvičenou armádou z roku 1854, musíme považovat 
proti tomu bitvu u Narvy ještě za světlou stránku v dějinách rus
kého válečnictví. Narva byla první velká pohroma vzmáhajícího 
se národa, jehož odhodlaný duch se učil vítězit na vlastních po
.rážkách. Inkerman se jeví skoro jako jistý příznak úpadku onoho 
skleníkového vývoje, který Rusko prožívá od dob Petra Velikého. 
Umělý růst a sama snaha udržovat s barbarským materiálem velko
lepé zdání civilizace už zřejmě vyčerpaly národ a přivodily mu 
jakési úbytě. Ve všech bitvách tohoto století, od Slavkova a Jílo
vého306 až po Silistru, se Rusové osvědčili jako výborní vojáci. 
Pokud byli poraženi, daly se jejich porážky vysvětlit a neposkvrnily 
čest armády, i když pokazily reputaci jejích generálů. Ale teď se 
situace úplně změnila. Jestliže Balaklava dokázala převahu spoje
neckého jezdectva, jestliže celé obléhání Sevastopolu dokazuje 
ohromnou převahu spojeneckého dělostřelectva nad ruským, ruská 

pěchota si přece stále ještě zachovávala svou velmi dobrou pověst. 
Inkerman vyfešil i tuto otázku. Je to divné, ale ruská pěchota ztratila 
svou dobrou pověst v bitvě, v níž každý jednotlivý ruský pěšák 

bojoval možná statečněji než kdykoli předtím. Naprostá prostřed
nost, která je hlavním charakteristickým rysem všech vojenských 
operací v této válce jak na ruské, tak i na spojenecké straně, nebyla 
dosud nikdy zřejmější. Každý pohyb vojska a každý podniknutý 
krok měl vzápětí přesně opačný výsledek, než jakého se mělo docílit. 
Podnikne se náhlý úder - a najednou je z toho celé tažení, dokonce 
zimní tažení. Vybojuje se bitva, ale její výsledky jsou jen chvilkové 
a rozplynou se vítězům v rukou ani ne za týden. Otevřené město 
se dobývá těžkým obléhacím dělostřelectvem, ale než se na místo 
dopraví obléhací trén, změní se otevřené město v prvotřídní opev
něný tábor. Zahájí se obléhání, užuž je úspěšné, ale musí se zrušit, 
protože na pomoc pevnosti přitáhla armáda, která ovšem nezvítě-
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zila, nýbrž byla poražena. Silné postavení, které vojsko zaujalo proti 
armádě vyslané vyprostit pevnost, má tak krátkou frontu, že ještě 
dopomůže této armádě změnit obléhatele v obležené! A tak 

uplyne deset týdnů ve všelijakých pokusech, bojích, zákopnických 

pracích, plánech a protiplánech; nastává zima a obě armády -
zvláště však spojenci - jsou naprosto nepřipraveny na toto roční 
období; a to všechno nevede k ničemu jinému než k strašlivým 
ztrátám na obou stranách - a rozhodnutí celého tažení zůstává 

stejně vzdálené a pochybné jako dřív. 
Síly, které spojenci dopravili na Krym od první invaze až do 

5. listopadu, nepřesahují 25 000 Britů, 35 000 Francouzů a 10 000
až 15 000 Turků, čili celkem 70 000 až 75 000 mužů. Když byla
expedice zahájena, nepočítalo se s dalšími posilami z Anglie nebo
.Francie; několik praporů a eskadron bylo sice na cestě, ale ty už
jsou v uvedeném odhadu zahrnuty. Všechny další síly, které sem
snad byli spojenci schopni v krátké lhůtě dopravit, byly jistě tu
recké, a Turkům - přes Četati a Silistru - neprojevovali nikdy ani
spojenečtí velitelé, ani spojenecké vojsko žádnou důvěru. Za
opravdu spolehlivou a skutečně účinnou část expedice se tedy dalo
považovat jen 60 000 Francouzů a Angličanů. Tato armáda byla
však příliš malá pro tažení a příliš velká pro náhlý úder. Nemohla
se rychle nalodit; .měsíce, které si vyžádaly přípravy, stačily Rusy
upozornit na nebezpečí; a jestliže přítomnost Rakušanů zaručovala,
že Rusové nezaútočí na podunajská knížectví a Bulharsko, pak na
druhé straně zabezpečovala Besarábii a Oděsu před jakýmkoli váž
ným ohrožením. Rakušané totiž zaujali postavení v boku a v týlu
operační linie obou protivníků, takže ani ta ani ona armáda se
nemohla pustit vpřed, aniž se jim vydala všanc. A tak Rusové
museli s určitostí vědět, že všechny tyto přípravy jsou namířeny
proti Sevastopolu; kromě něho byly do jisté míry vážně ohroženy jen
přístavy Cherson a Nikolajev, kde jsou loděnice ruského válečného
loďstva. Bylo tedy jisté, že na každý krok v přípravách spojenců
odpovědí Rusové přípravami na Krymu. A to také udělali, takže se
zamýšlený náhlý úder nakonec změnil v pravidelné tažení, které
se však - a to je zřejmé už z toho, jak bylo zahájeno - vede tím
nejnepravidelnějším způsobem.
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Jaká je skutečná situace, svitlo spojencům poprvé na Almě, 
když museli dovolit Rusům, aby se v naprostém pořádku stáhli 
z bojiště, ačkoli tu útočící spojenci měli značnou početní převahu; 
původní plán se zvrtl, úder se nezdařil a bylo nutné připravit se na 
několik nových eventualit. A nyní nastalo kolísání a promarňoval 
se den za dnem; nakonec bylo rozhodnuto pochodovat na Balak
lavu: spojenci dali přednost výhodám silného obranného postavení 
před možností brzy se zmocnit sevastopolské Severní strany, která 
ovládá město a je proto klíčovým bodem. Menšikov se zároveň 
dopustil podobných chyb svým ukvapeným pochodem k Sevasto
polu a stejně ukvapeným opačným pochodem k Bachčisaraji. Pak 
začalo obléhání. Uplynulo devatenáct dní, než mohly baterie 
v první paralele zahájit palbu, a pak už zůstávala situace na obou 
stranách zhruba stejná. Obléhání pokračovalo nesmírně pomalu, 
ale nijak zvlášť jistě. Řady obléhatelů úžasně prořídly, protože 
těžkou práci v zákopech a namáhavou službu v předních strážích 
konali lidé oslabení nezvyklým podnebím a strašlivými epidemiemi. 
Jejich velitelé nepočítali ani s obvyklými ztrátami při polním 
tažení a na tak mimořádné ztráty nebyli připraveni. Zdravotní 
a intendanční služba, zvlášť u Britů, byla v naprostém nepořádku. 
Na dohled měli bohatou Bajdarskou dolinu, oplývající vším, čeho 
se jim nejvíc nedostávalo, ale odvážit se tam nemohli! Na brzké 
posily nebyla naděje; a Rusové přicházeli ze všech stran. Pak 
nadešel 25. říjen. Rusové získali výhodu, a spojenci přišli o třetinu 
jezdectva. Potom následovala bitva 5. listopadu, v níž byli sice 
Rusové odraženi, ale spojenci utrpěli ztráty, jaké si už podruhé 
nemohli dovolit, Od té doby ruská armáda vyslaná na pomoc 
obleženým i obléhající spojenci nic nepodnikají. Obléhání Sevasto'
polu, pokud vůbec pokračuje, provádí se pro forma*. Sotva bude ně
kdo tvrdit, že nedbalá a nesoustavná palba, kterou udržují spojenci 
od 5. listopadu, může nějak uškodit obranným stavbám pevnosti 
nebo snad bránit Rusům, aby opravovali dosud způsobené škody. 
Není pochyby o tom, že bude-li obléhání obnoveno, bude muset 
začít úplně znovu, jenom snad s tím rozdílem, že útočící baterie 

* - naoko, formálně. (Pozn. red.)
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budou o několik set yardů blíž k pevnosti, než když se začínalo 
poprvé, pokud ovšem palba z města, podporovaná nepřetržitý1:11i 
útoky z Inkermanu, nebude silnější než palba spojenců a nezmčí 
předsunutější baterie. 

A tak jsou na tom spojenci na začátku prosince takto: octli 
se v krajině s tuhými zimami, špatně oblečeni a špatně zásobeni 
ostatním materiálem, který by jim umožnil jakžtakž přečkat ne
příznivé roční období;jsou slabí přes všechny posily, které jim d�šl� 
nebo jsou na cestě; měli ohromné ztráty; ženou se za takovy�� 
cíli a dělají to takovými metodami, na jaké nikdy ani nepomyslili 
a na jaké nebyli připraveni - a nedosáhli ničeho, naprosto ničeho 
kromě vědomí, že mají individuální a taktickou převahu nad svými 
protivníky. V této době spojenci už jistě dostali posilu 20 000 mužů, 
hlavně Francouzů, a další posily se čekají; ale když si uvědomíme, 
jaké potíže a odklady provázely první spojeneckou výpravu" do 
Turecka, když si dále uvědomíme, že si první armáda ponechala 
téměř všechny transportní lodi použité pro její přepravu a že se pro 
divize, které nyní dostaly rozkaz odplout na Východ, musí hledat 
nové lodi, musíme dospět k závěru, že po příjezdu zmíněných 
20 000 mužů síla krymské armády po nějakou dobu nijak podstatně 
nevzroste. Spojenecké síly teď tedy mají nějakých 55 000-60 000 
mužů z nichž třetina přišla na bojiště rovnou z pohodlného posád
kového života a hodně zkusí, než přivykne tran:ipotám zimního 
táboření pod studeným krymským nebem. A po pohromě, která 
stihla francouzské a anglické transporty v prudké bouři 14. listo
padu, se mohou právě tyto posily ukáz:t p�ítěží, míst�, �b� spoj:: 
neckou armádu posílily. O této pohrome ovsem nelze nc1, ze patn 
k oněm osudným a zdrcujícím nehodám, které ani nejlépe připra-
vené plány nemohou předvídat nebo jim zabránit. Takové bouře 
jako 14. listopadu jsou v tomto období obvyklé, a nebylo tedy v této 
roční době nic neobvyklého ani na katastrofě, která stihla spojenecké 
loďstvo. Už sama doba, kdy krymská expedice po tříměsíčních 
únavných a nevysvětlitelných odkladec� vyplula, věstila bouře 
a ztroskotání, provázené ztrátami lodí, posádek, vojáků a zásob. 
Navíc byli organizátoři tohoto prazvláštního tažení znovu a znovu 
varováni před nehodami, které v tak pokročilou roční dobu neroz-
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lučně provázejí plavbu po Černém moři. Oni jsou tedy odpovědní 
i za neštěstí ze 14. listopadu, které způsobilo, že spojeneckým silám 
hrozí úděl Napoleonovy armády za tažení na Moskvu. Londýnské 
,,Times" odhadují celkové ztráty na lidech, k nimž došlo 14. listo
padu na různých místech Krymu, na tisíc mužů, ,,nepočítaje ty, 
kteří padli do rukou kozákům". Tytéž noviny dále sdělují, že 

,,nedávno odplul do Balak.lavy nádherný nový šroubový parník ,Prince' 
o výtlaku 2700 tun, který měl na palubě 46. pluk, všechno zimní oblečení pro
vojsko provádějící obléhán{, mimo jiné 40 000 plášťů, flanelové oblečení, spodní
prádlo, punčochy a rukavice, hovězí a vepřové maso a jiný proviant, potřeby
pro nemocnici ve Skutari a velké množství koulí a granátů pro další obléhání.
To všechno je úplně ztraceno. Ke dnu šla i ,Resolute' s nákladem 900 tun střel
ného prachu. Tak se zdá, že jedinou krutou ranou přišel vniveč všechen mate
riál potřebný k tomu, aby se pokračovalo v obléhání a aby se vojsko opatřilo

proti drsné zimě; a i když se míníme spokojit jen tím, že udržíme své pozice
na výšinách před Sevastopolem, je zřejmé, že nejsme s to čelit svému nejhoršímu

nepříteli - nadcházející zimě."

Ačkoli je Krym téměř oddělenou částí ruské říše a ačkoli jed
notky nasazené proti spojencům nebyly schopny je vypudit, když 
ještě měly spojenecké síly jen 35 000 mužů, přesto se nikdo neodváží 
tvrdit, že tato šedesátitisícová spojenecká armáda je dost silná, aby 
se mohla postavit na odpor všemu vojsku, které sem Rusko může 
dopravit. Rusové mají na Krymu šest divizí pěchoty a jednu zá
ložní divizi, čili asi 100 praporů (kromě námořní pěchoty a námoř
níků, které jsme nepočítali na té ani na oné straně). Těchto 100 pra
porů, z nichž polovina prodělala osmnáctiměsíční krvavé tažení 
na Dunaji, nepostaví dohromady víc než 50 000-60 000 mužů; 
všechny ruské síly v poli, včetně jezdectva, polního dělostřelectva 
a kozáků, přesahují spojenecké síly sotva o 10 000-15 000 mužů. 
Je-li však pravda, že je na pochodu k Perekopu Liděrsův sbor, čili 
dalších 49 praporů, tj. asi 20 000-25 000 mužů (neboť i oni ztratili 
třetinu svého počtu na Dunaji), a jestliže se týmž směrem stahují 
další zálohy z nově sestavených jednotek, pak se může Rusům velmi 
brzy naskytnout vhodná příležitost, aby spojencům zasadili citelný 
úder; a protože morální, fyzická a taktická převaha při zhruba 
rovnocenném velení se dlouho neudrží proti početní přesile, může 
být výsledek značně nejistý. A přitom kdyby nastala mimořádně 
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tuhá zima,, která by přerušila všechny operace, nebyly by spoje
necké armad! podle _vlastního přiznání schopny ji vydržet.

_Tento prehle� situace na Krymu jen ospravedlňuje pochyb
no��1 a vá�ání, s ,mmiž jsme přijali oznámení, že se Rakousko při
pojilo k_ zapa�mm mocnostem. Okolnosti, které jsme podrobně
r�zebrali, určitě nejsou takové, aby vylákaly vídeňský kabinet 
z_ Jeho_ obvyklé nerozhodnosti, kdežto britská vláda je v choulostivé
situa�1, n�lé,hav� potřebu�e zakrýt tento obrovský neúspěch na Vý
chode �da�m, ze se dosahlo čehosi důležitého někde jinde, a má
proto �1c nez dostatečný důvod k tomu, aby udělala z malinké smlou
vy veli�o� út��1:1o': a� �ra�nou alianci 307

• Možná, že se v tom mýlíme,
ale na�1 ctenan ved1, Jake máme pro svůj názor důvody; a časem
se uká�e, z�a v�echno to vychloubání tím, že se Rakousko připojilo 
ke �P0Jv�ncum, Je založeno na skutečnosti, nebo zda je to trik speci
álne pnpravený k použití na zasedání parlamentu. 

Napsal B. Engels 4. prosince 1854 
Otištěno jako úvodník 
v „New-Tork Daily Tribune", 
čís. 4272 z 27. prosince 1854 

Podle textu novin 
Plelof.eno z angliéti1!J 
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Slunce od Slavkova zapadlo v blátě. Na oslavu 2. prosince30s 

měla být před Sevastopolem svedena velká bitva; tak se důvěrně 
oznamovalo a věřilo v Paříži, ale ze zprávy generála Canroberta 
z 3. prosince vyplývá, že „lilo jako z konve, cesty byly přerušeny, 
zákopy se naplnily vodou a obléhací operace, stejně jako všechny 
ostatní práce, musely být odloženy". 

Na řece Černé měli zatím Rusové převahu v ofenzívě a spojenci 
v defenzívě; pod hradbami Sevastopolu tomu bylo obráceně. Ji
nými slovy, na řece Černé byli Rusové dost silní, aby ovládali pole, 
což spojenci nedokázali, i když byli s to držet své postavení, kdežto 
u Sevastopolu byli spojenci dost silní, aby prováděli obléhání, ale
měli proti sobě početně skoro stejně silnou posádku, takže obléhací
operace sice nebyly zastaveny, ale pokračovaly téměř bez viditel
ného výsledku. Zdá se však, že se poměr sil co nejdříve změní a že
spojenci budou brzy dost silní, aby zatlačili Rusy od řeky Černé.
V tom případě mají Rusové po ztrátě svého postavení nad Inker
manem na vybranou dvojí. Buď mohou spojence obejít a zřídit
opevněný tábor u' Severní pevnosti, anebo mohou s jádrem své
armády ustoupit do vnitrozemí, kam se za nimi spojenci nemohou
daleko pustit. Spojenci asi sotva shromáždí do února dost sil, aby
mohli obklíčit severní tábor nebo sledovat ustupující armádu
o mnoho dál než k Bachčisaraji. Těžko by mohli svést druhou bitvu
s armádou, která by se zakopala někde kolem Simferopolu. V obou
případech budou muset couvnout zpátky na řeku Černou, a tak se

596 

VÝVOJ VÁLKY 

tato hra se střídavým postupem a ústupem bude asi hrát přes 
celou zimu, pokud ovšem Sevastopol nepodlehne zteči z jižní 
strany. Ale protože zprávy o obléhání, které přivezl „Atlantic", 
jsou velmi sporé, nemůžeme o tom říci víc, než že je to málo pravdě
podobné. Je nám ovšem známo, že podle zprávy ze 7. prosince, 
otištěné v pařížském „Moniteuru" a převzaté londýnskými listy, 
spojenecké armády náhle získaly převahu a pouhé dva dny po zá
plavě „město téměř úplně obklíčily". Jenže tato podezřelá zpráva 
byla zjevně vyrobena proto, aby napravila zklamání nad nesplně
ným proroctvím o 2. prosinci. 

Nedávno jsme přinesli přehled o celkovém počtu a rozmístění 
ruské armády.* Upozorňovali jsme tehdy na. to, že z tohoto téměř 
tři čtvrtě miliónu vojáků byla až dosud nasazena v bojových opera
cích stěží třetina a že valná většina zbývajících dvou třetin má 
za úkol nahánět strach Rakousku. Přestože byly na Krym poslány 
posily, situace se od té doby příliš nezměnila, neboť 4., Dannen
bergův sbor, který měl vyprostit Sevastopol, byl s�ažen z dunajské 
armády, kde byl předtím doplněn. Jediná podstatná změna v po
stavení velké ruské západní armády, jak bychom mohli nazvat 
sbor asi o 300 000 mužích soustředěný na rakouských hranicích, 
je v tom, že se její_ levé křídlo nepatrně protáhlo směrem k Besarábii 
a střednímu toku Dněstru; v tomto postavení má možnost, bude-li 
to třeba, přijmout zbytky dunajské armády v případě, že budou 
muset ustoupit z Besarábie. Velká západní armáda kromě toho 
možná vyčlenila několik divizí pro Krym a nevelké posily pro 
dunajskou armádu, ale vcelku je její síla neztenčena; příchod 
3. gardové divize z Revelu a nějakých dalších záloh zřejmě tento
úbytek vyrovnal.

Zato dunajskou armádu je možno považovat za úplně rozlože
nou; změnila se v pouhý demonstrační sbor, umístěný v Besarábii 
proto, aby co možná nejdéle udržoval zdání ruské okupace. Když 
odešel Liprandi a potom Dannenberg, přišla tato armáda o celý 
4. sbor (10., 11. a 12. divize); odečteme-li od zbývajících pěti
divizí (tj. 7., 8., 9., 14. a 15.) jednotky nezbytné pro obsazení

* Viz tento svazek, str. 557-561. (Pozn. red.)
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pobřeží a posádky pevností od Bendery a Izmailu po Cherson a Ni
kolajev a uvážíme-li ohromné ztráty za dvou dunajských tažení, 
zjistíme, že těchto pět divizí nemůže postavit pro polní operace 
víc než 15 000 mužů. Divize jsou totiž rozmístěny poblíž pobřeží, 
a ruská obrana, tak silná v nitru pevniny, je všude na pobřeží velmi 
chabá. Musí střežit mnoho pevností a skladů před útokem nepřátel
ského loďstva, a tak je vysvětlitelné, že z 30 000 nebo 35 000 mužů, 
z nichž se skládá těchto pět divizí, nelze použít v poli ani po
loviny. 

Rozpuštění dunajské armády je velmi vhodný krok stejně jako 
většina velkých strategických opatření Rusů (hrubé chyby totiž 
zpravidla začínají až při jejich provádění). Od té doby, kdy Angličané 
a Francouzi uvázli až po uši na Krymu, nestojí proti Rusům na Du
naji žádný nepřítel. Armáda Ůmera paši má po ztrátách ze dvou 
tažení, které nikdy nebyly nahrazeny, stěží 40 000 mužů a je vinou 
západní diplomacie natolik rozložena, že by sotva stačila obklíčit 
Izmail, ale vůbec už by nebyla schopna vyčlenit sbor, který by kryl 
obléhání nebo odrazil Rusy v poli. Kromě toho útok na Besarábii, 
který by byl ještě před několika měsíci měl jako diverze mohutný 
účinek, ztratil nyní jakýkoli vojenský smysl, a proto se teď ar
máda Ůmera paši přesunuje na Krym. Jediná síla, která může nyní 
ohrozit Rusy z jihozápadu, je tedy rakouská armáda v síle asi 
270 000 mužů, která obsadila Halič, Sedmihradsko a Moldavsko. 
Tuto armádu je především nutno držet v šachu. Neboť kdyby Ra
kousko vypovědělo Rusku nepřátelství, museli by Rusové opustit 
Besarábii a celou oblast až k Bugu a museli by vést operace buď 
z útočné základny - z polských pevností - nebo z obranné zá
kladny v oblasti Kyjeva a Dněpru. V obou případech by dunajská 
armáda byla odříznuta a musela by si najít základnu někde v již
ních stepích, což není právě snadné v krajině, která uživí spousty 
koní a ovcí, ale velmi málo lidí. Na druhé straně, kdyby se Rakousko 
postavilo na stranu Ruska nebo namířilo své neutrální bodáky 
proti Alpám a na Rýn, mohla by polská armáda buď vtáhnout 
do Německa jako záloha Rakušanů, když by předtím poslala silný 
sbor k Dunaji, nebo by se na Dunaj vrhla celá masa Rakušanů 
a riskovali by pochod na Cařihrad. V obou případech by samo-
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statná armáda na Dunaji, silnější než demonstrační sbor, byla 
zbytečná. 

O účasti Rakouska v této válce se dá samozřejmě mluvit jen 
hypoteticky. Ukazuje se, že halasně vytrubovaná spojenecká 
smlouva, kterou prý Rakousko uzavřelo s Francií a Anglií 2. pro
since, je jen návnada pro anglický parlament, jak jsme varovali 
své čtenáře hned, když byla smlouva ohlášena. 

V královnině trůnní řeči se o smlouvě říká: 

„S uspokojením vám oznamuji, že jsem společně s francouzským císařem 
uzavřela s rakouským císařem smlouvu, od níž očekávám, že přinese závažné 
výhody pro společnou věc" 

Ovšem Aberdeen, na silné naléhání lorda Derbyho, byl nucen 
doplnit prohlášení takto: 

„Navrhujeme pouze, aby sněmovna vzala s uspokojením na vědomí, že 
Její Veličenstvo uzavřelo smlouvu, od níž královna" (totiž starý Aberdeen) 
,,očekává závažné výhody." 

To je celé jeho vysvětlení. V Dolní sněmovně donutil pan 
Disraeli lorda Johna Russella jít ještě o krok dál a otevřeně přiznat, 
že vychvalovaná dohoda o spojenectví neznamená vlastně ani do
hodu, ani spojenectví. Dozné;!.l, že smlouva nezavazuje Rakousko 
vůbec k ničemu, zatímco západní mocnosti nutí k útočnému 
a obrannému spolku s Rakouskem, kdyby Rakousko uznalo za 
vhodné vyhlásit válku Rusku, a mimoto je zavazuje navrhnout 
Rusku nejpozději do konce roku mírové podmínky na, základě 
známých čtyř bodů. Rakousko by tedy konec konců mohlo vy
klouznout ze spolku, ,,aniž by se dopustilo věrolomnosti", kdyby 
„na poslední chvíli" prohlásilo, že nesouhlasí s výkladem, který 
dávají čtyřem bodům západní mocnosti. Výklad slavné smlouvy 
z 2. prosince, který podal lord John Russell, měl za následek, že 
v Londýně i v Paříži okamžitě klesly kursy cenných papírů. 

Před rokem koalice tvrdila, že připustila sinopský masakr 
proto, aby dosáhla spojenectví s německými mocnostmi. Nyní 
tvrdí, že zdánlivá smlouva s jednou z těchto mocností je rovno
cennou náhradou za to, že bylo ztraceno ne turecké loďstvo, ale 
britská armáda. Poslední čísla německých novin dokonce ujišťují, 
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že zahájení britského parlamentu dalo signál k tomu, aby se znovu 
vynořil přízrak vídeňské konference, která je připravena pustit 
opět v chod svou těžkopádnou mašinérii. 

Avšak Rakousko podle lorda Johna Russella prohlašuje, že 
bude možná vtaženo do války s Ruskem, a postavení, které zaujala 
ruská armáda na rakouských hranicích, této možnosti nasvědčuje; 
předpokládejme tedy na okamžik, že se Rakousko a ostatní Ně
mecko, dokonce i Prusko, hodlají připojit k západním moc
nostem. Jak dalece by bylo Rusko připraveno na takovou even
tualitu? 

I když kontinentální síly vržené roku 1812 proti Rusku byly 
daleko slabší než ty, které možná uvidí na svých hranicích v dubnu 
nebo květnu, i když tehdy byla Anglie jeho spojencem, a ne nepříte
lem, může se Rusko utěšovat úvahou, že čím početnější jsou armády, 
které pronikají do jeho nitra, tím větší je naděje na jejich rychlé 
zničení, a že na druhé straně má nyní samo ve zbrani třikrát tolik 
vojska, než mělo tehdy. 

Tím nechceme tvrdit, že je „svatá Rus" nedobytná. Naopak, 
domníváme se, že se s ní co do vojenských zdrojů může měřit samo 
Rakousko bez spojenců, a v případě, že se Rakousko a Prusko spojí, 
jsou naprosto schopny, berenie-li v úvahu pouze vojenské vyhlídky, 
přinutit Rusko k potupnému míru. Každých čtyřicet miliónů lidí, 
soustředěných na území velkém jako vlastní Německo,je s to úspěšně 
se utkat s šedesáti milióny ruských poddaných rozptýlených po celé 
zemi. Strategii útoku na Rusko od západu naprosto jasně vytyčil 
Napoleon, a kdyby jej okolnosti nikoli strategické povahy nebyly 
donutily odchýlit se od jeho plánu, byla by bývala svrchovanost 
a celistvost Ruska roku 1812 vážně ohrožena. Jeho plánem bylo 
postoupit na Dvinu a Dněpr, zřídit tu obranné postavení, vy
bavené jak opevněními, tak i sklady a komunikacemi, dobýt 
ruské pevnosti na Dvině; a odložit pochod na Moskvu na jaro 
1813. Až koncem sezóny ho politické důvody, pokřik jeho důstoj
níků proti přezimování v Litvě a jeho slepá víra v neporazitelnost 
přiměly vzdát se tohoto plánu. Pochodoval na Moskvu, a výsledek 
je znám.· Katastrofu nesmírně zhoršila špatná správa francouzské 
intendantury a nedostatek teplého oblečení pro vojáky. Kdyby 
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bylo bývalo o tyto věci lépe postaráno, byl by se Napoleon na svém 
ústupu octl u Vilna v čele armády dvojnásob silné, než byla armáda, 
kterou mohlo proti němu postavit Rusko. Jeho omyly jsou jasné 
a žádný z nich není sám o sobě nenapravitelný. Skutečnost, že 
Napoleon pronikl až k Moskvě, stejně jako pochod Karla XII. 
k Poltavě, dokazuje, že země není nepřístupná, i když přístup do ní 
je obtížný; a pokud jde o otázku,jak se udrží vítězná armáda v nitru 
země, záleží všechno na délce operační linie, na vzdálenosti a bez
pečnosti základen. Posuzujeme-li dlouhé operační linie podle toho, 
jak mohou škodit aktivitě armády, pak se Napoleonova operační 
linie od Rýna k Jílovému [Preussisch-Eylau] a Friedlandu zhruba 
rovná operační linii od Brestu Litevského (za předpokladu, že by 
polské pevnosti byly dobyty v prvním roce války) do Moskvy. A to 
při tomto předpokladu nebereme v úvahu okolnost, že by se bez
prostřední operační základna měla posunout k Vitebsku, Mogilevu 
a Smolensku, protože bez této přípravné akce by pochod na Moskvu 
byl nesporně hazardní. 

Rusko je bezesporu řídce osídleno; nesmíme však zapomínat, 
že centrální provincie - srdce ruského národa a jádro jeho síly -
jsou zhruba stejně lidnaté jako střední Evropa. V Polsku, to je 
v pěti guberniích, které tvoří ruské Království polské, je lidnatost 
v průměru asi stejná. Nejlidnatější oblasti Ruska - Moskevská, 
Tulská, Rjazaňská, Nižegorodská, Kalužská, Jaroslavská, Smolen
ská a jiné gubernie - jsou skutečným srdcem Velké Rusi a tvoří 
kompaktní celek; na jihu na ně navazují stejně hustě osídlené 
maloruské provincie - Kyjevská, Poltavská, Černigovská, Voro
něžská a další. Celkem je takových provincií neboli gubernií 29; 
hustota obyvatelstva je v nich poloviční než v Německu. Pouze 
ve východních a severních provinciích a v jižních stepích je osídlení 
velmi řídké; zčásti také v bývalých polských provinciích na západě 
- Minské, Mogilevské a Grodenské -, protože tu jsou rozsáhlé
bažiny mezi (polským) Bugem a Dněstrem. Ale postupující armáda,
která by měla v týlu úrodné roviny Polska, Volyně a Podolí a před
sebou jako své válčiště obilnice středního Ruska, se nemusí bát
o svou výživu, zajistí-li si aspoň trochu obratně zásobování a na
učí-li se od Rusů samých používat místních dopravních prostředků.
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Neboť aby ustupující armáda zničila všechny zdroje, jak se to stalo 
roku 1812, to je možné jen podél jedné operační linie a v její bez
prostřední blízkosti; a kdyby si byl Napoleon při svém spěšném 
postupu od Smolenska sám nesvázal ruce velmi krátkou lhůtou, 
ve které chtěl ukončit tažení, byl by kolem sebe našel spoustu zdrojů. 
Ale protože spěchal, mohl opatřovat potraviny a krmivo jen v nej
bližším okolí své pochodové osy, a jeho pícovníci se tehdy zřejmě 
báli pronikat daleko do rozlehlých jehličnatých lesů oddělujících 
jednotlivé vesnice. Armáda, která je s to vyčlenit silné jezdecké 
skupiny, aby se zmocnila potravin a potřebného množství kár a vozů 
od místního obyvatelstva, se může snadno zásobit vším nezbytným 
proviantem a pící; a není příliš pravděpodobné, že by Moskva sho
řela podruhé. Ale ani v tom případě by se nedalo zabránit ústupu 
do Smolenska, kde by armáda našla svou dobře připravenou ope
rační základnu, zásobenou vším potřebným. 

Ale je nutno řešit nejen vojenské otázky. Taková válka musí 
být dovršena také politickými akcemi. Možná že kdyby Německo 

vyhlásilo Rusku válku, bylo by to pro Rusko signálem, aby samo 
obnovilo Polsko. Mikuláš by se určitě nerozloučil s litevskými a 
ostatními západoruskými provinciemi; ale z Polského království, 
Haliče, Poznaňska a možná i ze Západních a Východních Prus 
by se dalo vytvořit slušně velké království. Těžko lze říci, zda by 
.takové vzkříšení Polska bylo trvalé. Ale jedno je jisté: skonco� 
valo by se vším tím jalovým nadšením pro Polsko, které posledních 
čtyřicet let staví na odiv kdekdo, kdo si říká liberál nebo pokrokář. 
Pak by se Rusko určitě obrátilo na Uhry; a kdyby se snad Ma
ďaři zdráhali, nezapomeňme, že dvě třetiny obyvatelstva Uher 
tvoří Slované, kteří se dívají na Maďary jako. na panovačnou 
a vetřeleckou aristokracii. Na druhé straně Rakousko by v takovém 
případě neváhalo obnovit starou uherskou konstituci, aby tak vy
mazalo Uhry z mapy revoluční Evropy. 

To dostatečně ukazuje, jak široké a vojensky a politicky důle
žité perspektivy by se otevřely tím, že by Rakousko přistoupilo 
k západní alianci a že by se objevila možnost války celé Evropy 
proti Rusku. Předpokládáme-li opak, můžeme čekat, že na jaře 
možná uvidíme půldruhého miliónu vojáků sešikovaných proti 

602 

VÝVOJ VÁLKY 

západním mocnostem a rakousko-pruskou armádu pochodující 
k francouzským hranicím. A pak se řízení války jejím nynějším 
vůdcům �rčitě vymkne z rukou. 

Napsali K. Marx a B. Engels 

14.-15. prosince 1854

Otištěno jako úvodník 
v „New-York Daily Tribune", 

čís. 4276 z 1. ledna 1855
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Je podivné, že anglický tisk, který se posledního půl roku ne
zabývá ničím jiným než postavením Rakouska, nám nikdy nepodal 
přesné informace o skutečné vojenské síle, kterou může Rakousko 
vrhnout na misku válečných vah ve chvíli, kdy se rozhodne pro 
určitou politickou linii. Londýnské deníky se nemohou shodnout 
v tom, co je lepší, zda spolek s Rakouskem, nebo otevřená roztržka 
s ním. Ale tyto noviny, reprezentující veřejné mínění národa, který 
se pyšní tím, že je národem nejlepších obchodníků na světě, se nikdy 
nesnížily k oněm podrobnostem a statistickým údajům, o jejichž 
znalost se musí opírat každé rozumné rozhodnutí nejen v obchodě 
a v politické ekonomii, ale i v mezinárodní politice. Opravdu se zdá, 
jako by britský tisk řídili lidé, kteří se ve svém oboru vyznají 
právě tak málo jako oni britští důstojníci, kteří si myslí, že splnili 
svou povinnost, když si koupili patent na důstojnickou hodnost. 
Jedny noviny tvrdí, že je nutné udržet si stůj co stůj a za všech 
okolností spojenectví s Rako1,,1skem, neboť Rakousko má ohromnou 
vojenskou moc. Druhé zase tvrdí, že spolek s Rakouskem je víc 
než bezcenný, protože Rakousko potřebuje všechnu svou energii 
k tomu, aby udrželo na uzdě Uhry, Polsko a Itálii. Ale jaké jsou 
reálné vojenské síly Rakouska, to se ani jedny, ani druhé noviny 
nikdy nenamáhaly dovědět. 

Rakouská armáda, řízená až do roku 1849 podle těžkopádného 
a zastaralého systému, byla v onom roce od základu přebudována. 
Porážky v Uhrách na tom měly právě takový podíl jako vítězství 
v Itálii. Správa byla zbavena starých tradičních překážek. Armáda 
země, která právě potlačila revoluci v hlavním městě a občanskou 
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válku v provinciích, byla zorganizována čistě na základě válečného 
stavu. Úspěšně bylo zavedeno rozdělení armády na stálé brigády, 
divize a sbory, tak jak existovalo za Napoleona a jak existuje nyní 
v ruské armádě v poli. 77 pluků pěchoty, kromě střeleckých částí, 
a 40 pluků jezdectva bylo za italského a uherského tažení tak roz
ptýleno, že nejen jednotlivé prapory téhož pluku, ale dokonce 
jednotlivé roty téhož praporu byly nasazeny v téže době každá 
jinde, část v Uhrách a část v Itálii. Tyto pluky byly nyní znovu 
spojeny a rozděleny do brigád tak, aby se zabránilo každému 
takovému nepořádku a aby se zajistil pravidelný chod plukovní 
administrativy. Podle tohoto nového plánu se rakouské ozbrojené 
síly dělí na čtyři armády, skládající se z dvanácti armádních sborů 
a ze dvou jezdeckých sborů. Každá armáda má nejen všechny tři 
druhy zbraní, ale je také vybavena naprosto samostatným admi
nistrativním štábem a materiálem zajišťujícím její okamžitou akce
schopnost. První armáda - 1., 2. a 9. armádní sbor - je zpravidla 
rozmístěna v německých provinciích říše; druhá armáda - 5., 
6., 7. a 8. armádní sbor a 2. jezdecký sbor - a třetí armáda -
10., 11. a 12. armádní sbor a 1. jezdecký sbor - je zpravidla roz
místěna v uherských a slovanských provinciích; konečně čtvrtá 
armáda, která se skládá pouze ze 4. armádního sboru, je umístěna 
v Itálii. 

Každý armádní sbor se skládá ze dvou až tří divizí pěchoty, 
z jedné či dvou jezdeckých brigád, ze čtyř baterií záložního dělo
střelectva, a jsou k němu přičleněny potřebné oddíly pontonýrů, 
trén, intendanční služba a lékařský personál. Jezdecký sbor se 
skládá ze dvou divizí, které se rovnají čtyřem brigádám nebo osmi 
plukům jezdectva, a z odpovídajícího počtu lehkých baterií. Pěší 
divize se skládá ze dvou brigád po pěti praporech, z nichž každá má 
baterii pěšího dělostřelectva, a ze dvou až čtyř eskadron jezdectva. 

Celá takto rozdělená branná moc se skládá, jak jsme uvedli 
dříve, ze sedmdesáti sedmi pluků pěchoty, nepočítaje v to střelce, 
ze čtyřiceti pluků jezdectva a ze čtrnácti pluků polního dělostře
lectva, mimo pevnostní dělostřelectvo, ženisty, sapéry atd. Pěchota 
má šedesát dva řadové pluky, čtrnáct a jednu třetinu hraničářských 
pěších pluků, a jeden pluk a pětadvacet praporů střelců. Řadový 
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pluk se skládá z pěti aktivrúch [polních] a jednoho náhradrúho pra
poru, nebo z dvaceti osmi aktivních [polrúch J a čtyř náhradních rot. 
Aktivní rota má dvě stě dvacet mužů, náhradní rota sto třicet mužů. 
Z toho tedy vyplývá, že řadový pluk má v pěti aktivních praporech 
5964 mužů, a 62 pluků včetně náhradrúch částí má tedy mít celkem 
369 800 mužů. Hraničářské pěchoty je čtrnáct pluků, a každý pluk 
má dva aktivní a jeden záložní prapor, což se rovná dvanácti ak
tivním a čtyřem záložním rotám. Aktivní rota má celkem 242 mužů 

'

včetně 22 střelců. Hraničářský pluk má tedy 3850 mužů,. a všech 
čtrnáct pluků dohromady 55 200 mužů. Střelci, neboli myslivci, 
tvoří jeden pl_uk o sedmi praporech, tj. 32 rot včetně náhradních; 
a 25 samostatných praporů, tj. 125 rot včetně náhradních; každá 
rota má 202 muže, celkem je tedy střelců 32 500. Úhrnný počet 
pěchoty tak činí 4 70 000 mužů. 

Rakouské jezdectvo se skládá z 16 těžkých pluků (8 pluků 
kyrysrúků a 8 pluků dragounů) a ze 24 lehkých pluků (12 pluků 
husarů a 12 pluků hulánů). V jezdectvu je velmi vhodně využito 
příslušrúků různých národností tvořících rakouskou říši podle jejich 
odlišných schopností. Kyrysrúci a dragouni jsou téměř výlučně 
Němci a Češi; husaři jsou vesměs Maďaři a huláni jsou vesměs 
Poláci. V pěchotě by se na podobném rozlišerú sotva dalo něco 
vyzískat. Všeobecné pravidlo je, že Němci a Maďaři tvoří elitní 
granátnické prapory, zatímco z Tyrol (německých i italských) 
a ze Štýrska se zpravidla doplňují střelecké jednotky; hraničářská 
pěchota se pak z valné většiny skládá z Chorvatů a Srbů, kteří jsou 
stejně do_bře způsobilí ke službě v lehké pěchotě .. 

V těžkém jezdectvu připadá na každý pluk šest aktivrúch 
a jedna náhradní eskadrona - každá eskadrona má 194 mužů. 
V lehkém jezdectvu připadá na každý pluk osm aktivních a jedna 
náhradní eskadrona, s 227 muži v každé eskadroně. Celkově mají 
aktivní jezdecké síly 62 500 mužů bez náhradrúch částí a celé 
. 

, 

Jezdectvo včetně náhradních částí má 67 000 mužů. 
Dělostřelectvo se skládá z dvanácti pluků polrúho dělostře

lectva, z jednoho pluku pobřežrúho dělostřelectva a z jednoho rake
tového pluku. Rakušané nemají jízdní dělostřelectvo. V těch útva
rech, které nazývají jezdecké dělostřelectvo, jsou obsluhy děl do-
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pravovány na vozech. Každý pluk polrúho dělostřelectva má čtyři 
jezdecké baterie (šestiliberní) a sedm pěších baterií (čtyři šesti
liberní a tři dvanáctiliberní), kromě záložních rot. Každá baterie 
má osm děl. Pluk pobřežního dělostřelectva nemá stálé baterie, 
ale je rozdělen pouze na prapory a roty a používá se ho k posádkové 
službě v pobřežních opevněních. Raketový pluk má 18 baterií, 
z nichž každá má osm lafet. Úhrnem má tedy rakouské dělo
střelectvo 1056 děl a 144 raketových lafet. Kromě toho má dělo
střelectvo osm praporů pevnostního dělostřelectva s celkovým 
počtem asi 1 O 400 mužů a s technickými oddíly v počtu 4 500 mužů. 
Ženijní vojsko má asi 16 700 mužů. 

Kromě těchto aktivních, záložrúch a posádkových jednotek 
má Rakousko organizovány zvláštní sbory pro speciální služby; 
jejich příslušníků se sice nedá použít jako aktivních bojovníků, ale 
existence těchto sborů způsobuje, že nerú nutno ochuzovat aktivní 
síly o různé skupiny určené pro mimořádné práce, čímž se bojové 
síly velmi často oslabily natolik, že se prapory změnily v roty a jez
decké pluky v pouhé eskadrony. Jsou to tři sanitní prapory, voza
tajské jednotky a u každého armádrúho sboru oddíl jezdectva pro 
ordonančrú službu. Takový oddíl byl právě zřízen i v britské ar
mádě, kde byl zorganizován jízdní štábní sbor. Všechny aktivní 
jednotky rakouské armády mají dohromady přibližně 476 000 mužů 
a 1140 děl; s náhradními částmi, technickými jednotkami, štáby, 
posádkovými a policejrúmi jednotkami (četnictvem) mají vcelku 
asi 620 000 mužů, 

Rakouští vojáci slouží osm let a další dva roky zůstávají v zá
loze. Tímto uspořádáním se udržuje pohotově záloha v síle asi 
120 000 mužů, která může být povolána v případě války. Na Vo
jenské hranici musí každý hraničář309 sloužit od svých dvaceti do 
padesáti let. Tak mohou aktivní síly hraničářské pěchoty, které mají 
55 000 mužů, vzrůst až na 150 000 nebo 200 000 mužů. Během 
roku 1849 bylo ve zbrani nejméně 150 000 hraničářů. Ale tehdy se 
Vojenská hranice tak vylidnila, že všechny polní práce musely konat 
ženy. 

Souhrn všech těchto údajů, za jejichž správnost se můžeme 
zaručit, ukazuje, že Rakousku dovoluje jeho vojenská organizace 
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vytáhnout do pole naráz se 600 000 muži, z nichž nejvýš 300 000 
se dá použít na kterémkoli místě; zároveň může povolat zálohu 
asi 200 000 vysloužilých vojáků, aniž by byly nutné mimořádné 
odvody nebo by zvlášť utrpěly výrobní síly země. 

Ruská armáda je organizována na základě, který jí dovoluje 
podchytit daleko větší množství lidí. Rusko má 60 000 000 obyvatel, 
Rakousko 40 000 000; ale viděli jsme, že Rakousko může pouhým 
povoláním záloh zvětšit svou armádu na víc než 800 000, kdežto 
Rusko, kdyby chtělo dosáhnout stejného počtu, by muselo nejen 
povolat zálohy, ale také provést tak rozsáhlé odvody do nových 
jednotek, že by se rovnaly čtyřem pravidelným ročním výzvám. 

Napsal B. Engels 21. prosince 1854 
Otištěno jak(} úvodník 
v „New-rork Daily Tribune", 
čís. 4281 z 8. ledna 1855 
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naráz se 600 000 muži, z nichž nejvýš 300 000 

erémkoli místě; zároveň · muže povolat zálohu 
Wých vojáků, aniž by byly nutné mimořádné 
Jášť utrpěly výrobní síly země. 
i je organizována na základě, který jí dovoluje 

:tší množství lidí. Rusko má 60 000 000 obyvatel, 
00; ale viděli jsme, žé Rakousko může pouhým 

většit svou armádu na víc než 800 000, kdežto 
�lo dosáhnout stejného počtu, by muselo nejen 
e také provést tak rozsáhlé odvody do nových 
: rovnaly čtyřem pravidelným ročním výzvám. 

·osince 1854
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I 

Londýn 29. prosince. 
„Setkání hraběte Buola, pana de Bourqueney a knížete Gorčakova v domě 

anglického vyslance· ve Vídni hraběte z W estmorlandu měla za účel jen to, 
aby poskytla ruskému carovi žádanou informaci o smyslu trojdohody z 2. prosince 

a o podmínkách, za nichž jsou tři velmoci ochotny zahájit na základě čtyř bodů 
mírová jednání. Kníže Gorfakov ihned poslal do Petrohradu zprávu o sděleních, 
kterých se mu dostalo. V nejbližších dnech musí car předběžné podmínky buď 

přijmout, nebo odmítnout. Počátek nového roku přinese rozhodující obrat ve 
vývoji událostí." 

Tolik „Morning Post", soukromý moniteur lorda Palmerstona. 
A list „Press", orgán toryů, píše: 

„ Vídeňská jednání mají Rakousku dát novou záminku, aby mohlo 
odložit konečnou odpověď západním mocnostem o lhůtách stanovených ve 
smlouvě z 2. prosince." 

Rozhodující je ovšem fakt, že zatímco politici z deníků a tý
deníků rozebírají ve svých úvodnících se státnickou rozšafností 
novou vídeňskou konferenci311, prohlašují ji obchodníci v burzov
ních článcích týchž časopisů přímo za „frašku". Tak to dělá na
příklad obchodní komentátor v money article* dnešní „Morning 
Post". A opravdu londýnská burza zůstala k vídeňské události 
tak lhostejná, že zpráva o ní nepodnítila k sebebezvýznamnějším 
operacím ani „medvědy", ani „ buldoky", ani pesimisty, ani 
optimisty ha burze. Nepatrné výkyvy, které lze v posledních 
třech dnech pozorovat v kursech státních papírů, nesouvisí 

* - článku o peněžním trhu. (Pozn. red.)
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s vídeňskou diplomacií, nýbrž s pařížským státním rozpočtem. 
Soudí se, že angličtí kapitalisté se zúčastní nové pařížské půjčky 
ve výši 500 miliónů franků a vyvolají tím zúžení peněžního 
trhu, jehož stav je , beztak čím dál znepokojivější následkem 
zp�tného �ůsobení severoamerické krize (svým rozsahem závažnější,
nez byla krize z roku 1837),. posledních nepříznivých zpráv o ob
chodní situaci ve Východní Indii, růstu cen obilí a několika ne� 
čekaně velkých bankrotů v Londýně a Liverpoolu. Nepodléhá-li 
mírovým iluzím ruský car, pak jim rozhodně podléhá anglická 
�lá�a. Do_velké války s Francií v minulém století zatáhla anglický
hd_ Jeho ohgarc�e. K nynější válce s, Ruskem byla anglická oligar
chie donucena lidem. Ze všech jejích diplomatických, vojenských 
a finančních operací čiší nechuť vést tuto válku, která jí byla vnu
cena. Také poslední opatření vlády - zákon o vytvoření cizinecké 
legie312 

- mělo především „znechutit" Angličanům válku. V zemi, 
ze ,které každoročně emigruje přes 100 000 zdatných mužů, přičemž
ma toto vystěh�valectví nanejvýš přechodný vliv na výši mezd, . 
nemohlo být řeči o tom, že jsou možnosti odvodů vyčerpány. Nešlo 
rovněž o mimořádný, okamžitý přísun pomocných sborů, neboť 
smyslem vládního opatření nebyla ani okamžitá, ani mimořádná 
pomoc. Zákon o milici313, který byl schválen v květnu, dával mož
nost povolat jen v Anglii a Walesu ?O 000 mužů, a výsledek ukázal, 
že u všech pluků vytvořených na jaře přešla plná čtvrtina dobro
volníků do činné služby; ale vláda až do začátku tohoto měsíce 
postavila pouze osmnáct pluků milice ( asi 13 500 mužů). Je známo 
že Angličané vždycky - v době Karla I., za Viléma III., za prvních 
Jiří a konečně ve velké protijakobínské válce - protestovali proti 
povolávání cizích žoldnéřských vojáků do Velké .Británie. Ale je 
něco nového a v anglických dějinách neslýchaného, že takovou bouři 
rozhořčení vyvolalo použití cizích žoldnéřů mimo území Anglie. 
Právě tato skutečnost dokazuje, že nynější válka má zcela odlišrd
charakter od všech dřívějších válek, které kdy Anglie v moderní době 
vedla. 'Yládno_ucí a�istokracie vyvolává proto záměrně znovu pří
zr�� mmulo�ti, . r�tmu svých starých agentů, kteří by kupovali 
VOJaky na neylaczně.Jším trhu. Dělá to, aniž je - jak pfiznal Sidney 
Herbert v Dolní sněmovně - valně přesvědčena o úspěchu navrhova-
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ného opatření. Nedělá to tedy proto, aby vedla válku, nýbrž proto, 
aby připravovala mír. Aby vláda mohla vytvořit dostatečně velkou 
anglickou armádu, musela by dnes zvýšit vojákům žold� odstranit tě
lesné tresty, poskytnout vyhlídky na povýšení, zkrátka demokratizo
vat armádu a přeměnit ji ze svého vlastnictví v majetek celého 
národa. 

„Až dosud," píší dnešní „Times", ,,byla armáda jak ve válce, tak v míru 
pouhým orgánem vlády k povyšování aristokracie a k podpoře právě existu

jící vlády." 

A tu se dostáváme k hlavnímu bodu. Válka s Ruskem znamená 
pro anglickou aristokracii ztrátu jejího vládního monopolu. Od roku 
1830 byla sice anglická aristokracie nucena řídit vnitřní politiku 
výhradně v zájmu průmyslové a obchodní buržoazie, ale přesto 
si udržela v rukou všechny vládní pozice, protože si udržela monopol 
zahraniční politiky a armády. Tento monopol měla ovšem zajištěn 
jen do té doby, dokud by lidová válka - a takovou válkou mohla 
být jedině válka s Ruskem - neudělala zahraniční politiku věcí lidu. 
Celá anglická diplomacie od roku 1830 do roku 1854 se proto řídí 
jedinou zásadou: vyhnout se za každou cenu válce s Ruskem. Proto 
ty neustálé ústupky, které se dělaly po čtyřiadvacet let Rusku 
ve všech končinách světa, v Turecku, v Persii, v Afghánistánu, 
v Dánsku. Že aristokracie počítala správně, dokazují současné 
události. Sotva vypukla válka s Ruskem, a již i samy „Times" 
prohlašují: 

„Aristokracie není schopna vést naše války. Oligarchická státní mašinérie 
je v nejkřiklavějším rozporu s naší společenskou mašinérií." 

II 

Londýn 1. ledna. 
,,Všechny odbory naší vojenské správy se pod tíží nynější války zhroutily."

Tak píší dnešní „Times". A vskutku, všimneme-li si organizace
vojenské správy nebo nějakého jiného oboru veřejné správy v této
zemi, vypadá to, jako by tu měl být názorně předveden princip
ústavní rovnováhy mocí. Různé orgány jsou tak koordinovány, že

611 



- C • ___ , , _/.•,,, 

K. MARX_

se navzájem drží úplně v šachu, a tak je celá mašinérie odsouzena 
k nečinnosti. Proto se mohlo stát, že v nynější válce byli ranění 
v Balaklavě, vojenští lékaři v Cařihradě a léky ve Skutari. Proto 

ona revolta krymské armády proti systému, který ji obětoval; 
nebo to snad není revolta, jestliže všechny hodnosti, od plukov
níka až po prostého vojína, porušují kázeň, posílají tisíce dopisů 
týdně londýnskému tisku a hlasitě se odvolávají proti svým nad
řízeným k veřejnému mínění? Lordu Raglanovi se však neprávem 
přičítá odpovědnost za poměry, které jsou důsledkem celého sys
tému. Lord Raglan je odpovědný za vojenské velení. 

Když se podíváme zpět na krymské tažení, shledáme, že lord 
Raglan se dopustil své první chyby v bitvě na Almě, když vydal 
rozkaz obejít ruskou armádu na levém křídle, opírajícím se o moře, 
místo na pravém. Touto operací by byla jedna část Rusů zatlačena 
k moři a druhá část k Severní pevnosti, kdežto takto byli fakticky 
vrženi na Simferopol, tj. na ústupovou linii, která pro ně byla nej
výhodnější. V bitvě na Almě spojenci zbytečně a bezúčelně chytali 
býka za rohy, ale neodvážili se to udělat, když to okolnosti vyžado
valy. Pověstným „bočním pochodem do Balaklavy" se vzdali útoku 
na severní stranu pevnosti. Ale to je stěžejní, a proto rozhodující 
bod: Severní pevnost je klíčem k Sevastopolu. Spojenci se tedy 
vzdali smělejší a tudíž ve skutečnosti bezpečnější ofenzívy, aby si 
zajistili pevné obranné postavení. 

Je to táž chyba, kterou udělal Ůmer paša, když se opevnil 
u Calafatu, místo aby táhl z Oltenitsy na Bukurešť a prorazil roz
taženou nepřátelskou linii. Potom přišlo oblé_hání Sevastopolu,
které pádně dokazuje, že oč se v dlouhém období míru v důsledku
rozvoje průmyslu zdokonalil válečný materiál, o to upadlo válečné
umění. V žádné z dřívějších válek nehrála tak velkou úlohu oby
čejná zemní opevnění. Nejprve se uchýlili k starému systému
Rusové u Oltenitsy, ostřelovali je několik hodin z děl a pak šli
na zteč. Ale bezúspěšně. U Calafatu držela zemní opevnění Rusy
v šachu, takže se na ně neodvážili zaútočit. U Silistry překazilo 

napůl zničené zemní opevnění všechny pokusy ruské armády, a nyní
u Sevastopolu se jedné linii zemních opevnění dostalo té cti, že
byly proti ní zřízeny rozsáhlejší průlomové baterie a nasazeno těžší
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dělostřelectvo, než se kdy použilo proti nejregulérnější pevnosti. 
Ale dříve než dorazil na místo obléhací' trén, otevřené město se 
již změnilo v prvotřídní opevněný táb�r. Je známo, že v bitvě 
u Balaklavy 25. října bylo proti všem ustáleným pravidlům zbytečně
a bezúčelně obětováno anglické jezdectvo . Nakonec se dostáváme 
k bitvě u lnkermanu, nejdůležitější vojenské události tohoto tažení. 
Stejně jako Prusové u Jeny bylo i britské vojsko před Inkermanem 
rozmístěno na řetězu výšin, které byly zpředu přístupny jen ně
kolika málo roklinami. Stejně jako Prusové, i Britové zcela opomněli 
obsadit návrší na svém krajním levém křídle, kam Menšikov, 
jako Napoleon u Jeny314

, vrhl část své armády, která se tu ještě 
před rozedněním rozmístila v boku nepřítele. Rusové, kteří ne
jsou přáteli originality, si vypůjčili Napo;eonů�' opera�ní ,P��n, ale
jakmile skončil strategický manévr a mela zac1t takt1cka cmnost, 
spadla maska západní civilizace a objevil se Tatar. Tato skvělá 
ruská armáda se svými starými jednotkami - mnohé jsou už pěta
dvacet let ve zbrani - tento vzor parádního drilu, je tak bezmocná, 
tak těžkopádná, tak nezpůsobilá pro boj jednotlivců a malých sku
pin, že s ní její důstojníci nemohou dělat nic jiného, než vrh
nout celou tuto ohromnou masu naráz na nepřítele. Pouhý hrubý 
tlak této masy měl prolomit řídké řady Britů; ovšem tyto husté 
kolony : živých těl na jedné straně skýtaly jistý cíl pro zničující 
palbu ;nglických pušek a děl, na druhé straně, když Rusové vy
užili své početní přesily a přešli k bodákovému útoku, přijali je 
Britové se stejnou převahou, s jakou Napoleonovy čtverce přijaly 
mameluky v bitvě u pyramid. 14 000 spojenců, kteří ztratili třetinu 
svých sil, porazilo 30 000 Rusů, přestože se uznává, že Rusové jako 

jednotlivci bojovali statečně a že jejich plán útoku byl lepší než 
plán spojenců. Od bitvy u Narvy nestihla ruské zbraně nikdy ta
ková pohroma. A uvážíme-li obrovský rozdíl mezi Rusy u Narvy 
a Rusy u lnkermanu, mezi polodivokými hordami z roku 1700 
a dobře vycvičenou armádou z roku 1854, pak dopadli u Narvy 
ve srovnání s Inkermanem ještě skvěle. Narva byla první velká 
pohroma vzmáhajícího se národa, který uměl i porážky měnit 
v nástroj vítězství. lnkerman je podle všeho téměř jistým přízna
kem úpadku onoho skleníkového vývoje, který Rusko prodělalo 
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od dob Petra Velikého. Uměle urychlovaný růst a obrovské úsilí 
udržovat s polobarbarským materiálem zdání skvělé civilizace už 
z�ejmě vyčerp�ly národ a přivodily mu jakési úbytě. Inkermanská
bitva znamena pro ruskou pěchotu totéž, co pro španělskou pě
chotu znamenala bitva u Rocroi315. 

Napsal K. Marx 29. prosince 1854 
a 1. ledna 1855 
Otištěno v „Neue Oder-Z,eitung", 
čís. 1 a 5 z 2. a 4. ledna 1855 

Podle textu novin 
Pfeloleno z němčiny 

K. MARX

TISK A VOJENSKÝ SYSTÉM 

Londýn 3. ledna. 
,,Ruský car se prý nabídl," sděluje dopisovatel „Times" z tábora u Sevasto

polu, ,,že všechno, co zbude z naší armády do začátku května ještě naživu, 
dopraví zpátky do Anglie na jediné válečné lodi." 

Potom následuje barvité líčení úmrtnosti, nouze, nepořádku, 
rozkladu, které vládnou v anglickém táboře. Tento stav je téměř 
jediným tématem dnešních úvodníků londýnských deníků. 

„Britská armáda," píší „ Times", ,,není vůbec armáda ve vojenském smyslu 
slova.Je to masa statečných mužů, nic víc než pouhá masa, a dokonce ani to ne, 

pokud jí velí takoví lidé, kteří by jí neměli velet, a tak je připravena o svou 
přirozenou bojeschopnost. .. Velení britské armády před Sevastopolem existuje 
jen podle jména, a co víc - významní důstojníci tvrdí, že by armádě právě tak 

dobře mohli velet poddůstojníci jako ti, kteří dělají, jako by jí veleli. Chápeme, 
že je trapné hodit přes palubu poctivé a čestné lidi, kteří jsou obtíženi lety a vy
sloužili si mnoho poct." 

Avšak a la guerre comme a la guerre*. 
,,Měla-li kdy nějaká vláda možnost sáhnout k takovému tvrdému opatření, 

pak je to nynější vláda." 

Proč? 
„Poněvadž se tak tvrdošíjně zdráhala vyhlásit válku." Proto „má všechny 

trumfy ve svých rukou a není povinna brát ohled na osoby". 

Dobře, lve,jsi řval!316 Ježto nynější vláda vede válku s Ruskem 
proti své vůli, nelze připisovat chyby ve vedení války jí samé, 
nýbrž pouze velícímu generálovi, a veřejnost si musí uvědomit, 

* .- válka je válka. (Pozn. red.)
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že vláda nepřekáží lordu Raglanovi, nýbrž že lord Raglan překáží 
vládě. 

Zatímco „Times" napadají lorda Raglana, aby kryly vládu, 
napadá „Morning Chronicle", orgán peelovců, ,,Times" domněle 
proto, aby hájil lorda Raglana, ve skutečnosti však proto, aby s tím, 
že „ Times" přiznávají vládě nevinu, vděčně souhlasil, využil 
toho a zároveň odvedl pozornost zdánlivou šarvátkou mezi dvěma 
vládními listy. 

,,Sklíčenost, která se v posledních dnech zmocnila veřejnosti," píše roz
šafná „Chronicle", ,,je nutno připsat - i když to neradi říkáme - jedině vlivu 
, Times'. Fakta se zamlžují, nezdary se zveličují, zasloužená pověst našich gene
rálů se zlehčuje, nerespektuje se příslovečná velkomyslnost Britů vůči nepřítom
ným, a to všechno jen pro senzaci, pro efekt! Zejména na hlavu polního maršála 
Raglana se mezitím soustředila nenávistná jedovatost těchto útoků ... Žalostný 
stav, ve kterém je krymská armáda od začátku prosince, ačkoliv poslední zprávy 

znějí už zase nadějněji, je nutno přičíst na vrub především strašné bouři ze 
14. listopadu."

A vláda je tak velkomyslná, že nedává bouři ze 14. listopadu
za vinu lordu Raglanovi. Čili všechno je jen honba listu „Times" 
za efektem. 

Dostáváme se nyní k té části londýnského tisku, která předsta
vuje jisté zvláštní zájmy uvnitf vlády, k „Daily News", které jsou 
od nějaké doby tajným orgánem Palmerstonovým, a k „Mornig 
Post", která je už po léta jeho orgánem oficiálním. 

„Náš správní systém," píší „Daily News", ,,je právě tak neměnný, jako by 
náležel Médům a Peršanům. Stačí nějaká nepředvídaná krize, a ihned selhává. 
Ale i za situace, kdy dochází k největším obětem na životech a majetku, se zřídka
kdy změní tak, aby byl s to podobným katastrofám v budoucnu čelit •.• To platí 
i o vojenské správě. Jaké naděje se vyrojily, když byl nedávno jmenován ministr 
války! Ale situace se od té doby nezměnila, ani co by se za nehet vešlo. Máme 
za to dávat vinu vévodovi z Newcastlu, anebo bychom měli spíš provést reformu 
tohoto ochromujícího systému, jenž svěřuje státní funkce do rukou aristokracie, 
která svým vlivem všechno umrtvuje? - Ať jsou zásluhy vévody z Newcastlu 
sebevětší, není to přece jen onen oficiáln{ Herkules, který by dokázal vypořádat se 
s celým systémem. Ale anglický lid bude trvat na tom, aby bylo provedeno, co 
Newcastle není schopen udělat." 

„Daily News" jsou ve své vládní roli ještě nováčkem. Kromě 
toho musí počítat se svým měšťáckým čtenářstvem. Přesto je na 
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první pohled vidět, co je pointou článku - že je zapotřebí „oficiál
ního Herkula". A kdo je tento oficiální Herkules? A kde ho vzít? 
,,Morning _ Post" na to odpovídá: 

Začínat útoky na Íorda Raglana znamená jistě začínat z nesprávného 
'' 

. .

konce. Lord Raglan je povýšen nad útoky , Times' ••. Ale nedostatky v čmnostl 
vlády uvnitř země nelze popírat . .• Vezměte například vojenskou správu. Má 
být nadále řízena v duchu a po vzoru posledních devíti měsíců? ••. Uvažte, že 
armáda v zahraničí je zcela závislá na správě doma ... Jak je potom nesmírně 
důležité, aby v čele tohoto resortu stál vůdčí duch a také tak působil ... Prý tomu 
brání starý systém. Ale vůdčí duch by byl už dávno na vlastní odpovědnost tento 
systém rozbil ... Celé tajemství je v tom, že hlava nynější vlády brzdí všechny 
snahy jednotlivých resortů jako olověné závaží. Mdlý tep aberdeenovského pulsu 
přechází do všech údů správy a udává t6n celému systému .•. Přetvořte celý tento 
systém a dejte mu opravdovou, silnou hlavu." 

Jinými slovy: udělejte ministerským předsedou Palmerstona. 
On je ten oficiální Herkules, o němž sní „Daily News" - týž Palmer
ston, kterého lord Melbourne jmenoval roku 1830 na návrh ruské 
kněžny Livenové ministrem zahraničí; který v afghánské válce317 

obětoval britskou armádu tak záhadným způsobem, že mu sir 
Robert Peel na veřejném zasedání parlamentu hrozil „odhaleními", 
nepřestane-li ho dráždit svým holedbáním; týž Palmerston, který 
uměl řídit útočný spolek proti Rusku, navržený roku 1839 Francií 
a zdánlivě už uskutečněný, tak obratně, že se jednoho krásného 

rána roku 1840 proměnil v anglo-ruský spolek proti Francii318
• Ač

koli je Palmerston nejvlivnější člen nynější vlády a ve všech parla
mentních kruzích vystupuje a musí vystupovat jako její harcovník, 
v tisku neustále vynakládá celé své diplomatické umění, aby vzbu
dil dojem, že mezi ním a Aberdeenem je napjatý poměr, a zachránil 
tak při eventuálním ztroskotání koalice svou popularitu. Tím se 
zároveň zdržuje opozice od rozhodných kroků a udržuje se v pla
ném napětí nad vnitřními neshodami ve vládě. Tak např. toryovský 
„Morning Herald" sedá dnes už posté na lep, prohlašuje rozpad 
koalice za hotovou věc a široce se rozhovořuje o Palmerstonově a 
Russellově vlasteneckém rozhořčení proti Aberdeenovi, Newcastlovi 
a Gladstonovi. Ad vocem* Gladstona budiž ještě připomenuto, že 
Gladstone, jak vyplývá z úvodníku dnešní „Chronicle" o francouz-

• Co se týče. (Pozn. red.)
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ské půjčce, se nehodlá uchýlit k půjčkám, nýbrž že je rozhodnut 
financovat válku přímým zdaněním, tedy nejnepopulárnější, nej
tíživější a nejnehospodárnější formou. 

Napsal K. Marx 3. ledna 1855 
Otištěno v „Neue Oder-Zeitung", 
čís. 9 z 6. ledna 1855 

Podle textu novin 
Pfelof.eno z němčiny 

B. ENGELS

BRITSKÁ KATASTROFA 

NA KR YMU 319

Zdá se, že po posledních prudkých úvodnících londýnských 
„Times" je celá britská veřejnost zachvácena velkými starostmi 
a rozčilením nad stavem vojenských sil na Krymu. Skutečně není 
možné déle popírat nebo zastírat skutečnost, že vinou bezpříkladně 
špatného řízení všech služebních úseků britská armáda rychle pro
padá rozkladu. Ti veteráni, kteří statečně vzdorovali žhavému 
indickému slunci a zběsilým útokům Balúčů a Afghánců, ti nyní, 
když jsou vystaveni obtížím zimního tažení, když trpí zimou a vlh
kem při nepřetržité a vyčerpávající polní službě, když strádají ne
dostatkem oděvu a potravin, bez stanů nebo střechy nad hlavou, 
umírají denně po stovkách a posily jsou pohlcovány pustošivými 
epidemiemi právě tak rychle, jak docházejí. Na otázku, kdo je 
vinen touto situací, je nyní v Anglii nejběžnější odpověď, že je to 
lord Raglan; ale to. není správné. Nejsme obdivovateli způsobu, 
kterým řídí vojenské akce Jeho lordstvo, a bez obalu jsme kriti
zovali jeho chyby, ale v zájmu pravdy je třeba říci, že za strašlivé 
útrapy, jimiž hynou vojáci na Krymu, nenese vinu on, ale celý 
systém správy britské ozbrojené moci.·

Britská armáda má vrchního velitele [Commander-in-Chief], 
osobu, bez níž se obejdou téměř všechny ostatní civilizované ar
mády. Ale byla by chyba domnívat se, že tento vrchní velitel sku
tečně něčemu velí. Má snad jakousi kontrolu nad pěchotou a jezdec
tvem, ale dělostřelectvo, ženisté, sapéři a minéři jsou úplně mimo 
jeho pravomoc. Může sice projevit svou autoritu, když jde o kalhoty, 
kabáty a ponožky, ale zato pláště jeho vlivu nepodléhají. Může 
sice rozhodnout, aby každý pěšák nosil dvoje sumky, ale nemůže 
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mu opatřit ani jedinou pušku. Může sice postavit všechny své muže 
před polní soud a dát je pořádně zmrskat, ale z místa s nimi nehne 
ani o píď. Pochod je mimo jeho kompetenci a stravování jeho vojska 
se ho už vůbec netýká. 

Pak je tu generální polní zbrojmistr [Master-General of the 
Ordnance]. Tato osoba je žalostný pozůstatek z dob, kdy se myslelo, 
že věda není nic pro vojáka, a kdy příslušníci všech speciálních sbo
rů, dělostřelci a ženisté, nebyli vojáci, ale cosi nepopsatelného, napůl 
vědci a napůl řemeslníci, a byli sdruženi v samostatném cechu 
či korporaci, které velel tento generální zbrojmistr. Generální 
polní zbrojmistr kromě dělostřelectva a ženijního vojska obhospo
dařuje také všechny pláště a pěchotní zbraně celé armády. Má 
tedy nutně účast na každé vojenské operaci, ať je jakékoli povahy. 

Potom přijde tajemník pro vojenské záležitosti [Secretary at 
War]. Jestliže se už obě předchozí postavy rovnaly skoro nule, pak 
on je ještě méně než nula. Tajemník pro vojenské záležitosti ne
může dát žádné části armády žádný rozkaz, ale může zabránit 
tomu, aby kterákoli část cokoli udělala. Jsou mu podřízeny vojen
ské finance, a každá vojenská akce stojí peníze; odmítne-li tedy 
poskytnout na kteroukoli operaci prostředky, rovná se to absolut
nímu vetu. Ale i kdyby nakrásně chtěl tyto prostředky poskytnout, 
je přece jen pouhá nula, protože nemůže armádu živit; to už ne
patří do jeho kompetence. A navíc je intendantura, kt_erá armádu 
fakticky živí a která má pro ni při jakémkoli přesunu opatřit 
dopravní prostředky, podřízena kontrole státní pokladny. A tak 
ministerský předseda, první lord pokladu, přímo spolurozhoduje 
o provedení každé vojenské operace a může ji podle své libovůle
urychlit, zdržet nebo docela zastavit. Každý ví, že intendan
tura je málem důležitější součást armády než sami vojáci; a právě
proto uznala kolektivní moudrost Velké Británie za vhodné učinit
ji na armádě naprosto nezávislou a podřídit ji kontrole úplně jiného
resortu. Konečně je armáda, dříve řízená ministrem pro kolo
nie, nyní podřízena novému ministru války. Ten provádí dislokaci
vojska od Anglie až po Čínu a od Indie až po Kanadu. Ale jak
jsme viděli, jeho autorita je sama o sobě právě tak neúčinná jako
moc kteréhokoli ze čtyř předchozích vojenských hodnostářů;

620 

BRITSKÁ KATAS1'1lOFA NA KRYMU 

k tomu, aby se uskutečnil sebemenší pohyb, je nutná spolupráce 
všech pěti. 

Nynější válka začala ve znamení tohoto báječného systému. 
Britské jednotky, díky čtyřiceti letům míru doma dobře živené 
a dobře vybavené, vyrazily v dobré náladě, přesvědčeny, že ať udělá 
nepřítel cokoli, Anglie nenechá své chrabré hochy ničím strádat. 
Ale sotva se vylodily na prvním stanovišti, v Galli poli, ukázalo jim 
srovnání s francouzskou armádou, jak směšně nízká je úroveň 
všech britských příprav a jak žalostně bezmocní jsou všichni britští 
úředníci. I když tu bylo poměrně snadné zásobit armádu vším 
potřebným, i když byly předem dány dostatečné pokyny a bylo 
vysláno jen velmi malé uskupení vojska, všechno skřípalo. Každý 
měl najednou moc práce a nikdo nechtěl převzít povinnosti, kte
ré neměl už doma v míru; a tak nebylo možné najít nikoho, 
kdo by plnil ty úkoly, které s sebou přinesla sama válka. Tak hnily 
celé lodní náklady zásob na pobřeží, kde byly původně vyloženy, 
a vojsko muselo být pro nedostatek ubytovacího prostoru posláno 
do Skutari. Začaly se ohlašovat neomylné příznaky chaosu a ne
pořádku, ale protože to bylo na začátku války, čekalo se, že přibý
vající zkušenost přinese zlepšení. 

Vojsko se přeplavilo do Varny. Zvětšila se jeho vzdálenost 
od domova, zvětšil se jeho počet a zvětšily se nepořádky ve vojenské 
správě. Nezávislé působení pěti vojenských odborů, které tvořily 
tuto správu a odpovídaly každý jinému ministrovi doma, zde poprvé 
vedlo k otevřeným a zjevným sporům. V táboře vládl nedostatek, 
zatímco posádka ve Varně měla všeho hojnost. lntendantura shro
máždila, dost loudavě ovšem, nějaké místní dopravní prostřed
ky; ale protože velící generál neurčil k vozům žádnou eskortu, bul
harští vozkové se vždycky ztratili, sotva je sehnali dohromady. 
V Cařihradě byl zřízen ústřední sklad, tedy jakási první operační 
základna; ale nebyl dobrý k ničemu jinému než k tomu, že se stal 
novým zdrojem nesnází, odkladů, kompetenčních problémů a 
hádek mezi armádou, zbrojní správou, finančním štábem, inten
danturou a ministerstvem války. Když se mělo někde něco udělat, 
každý Še snažil svalit to se sebe na někoho jiného. Všichni se chtěli 
vyhnout jakékoli odpovědnosti. Následek toho byl, že všechno šlo 
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špatně a neudělalo se nikde nic. Možná že na rozhodnutí lorda 
Raglana riskovat výpravu na Krym mělo do jisté míry vliv právě 
znechucení nad takovýmto jednáním a jistota, že nečinnost armádu 
zahubí. 

Tato výprava nasadila korunu systému vojenské organizace 
Johna Bulla. Tady, na Krymu, přišlo „to pravé".Dokud byla armá
da fakticky v mírové situaci, jako tomu bylo v Gallipoli, Skutari a 
ve Varně, dalo se těžko předpokládat, že se všechen nepořádek, 
komplikace a zmatek projeví v plném rozsahu. Ale nyní, tváří v tvář 
nepříteli a při opravdovém obléhání, to bylo něco jiného. Odpor 
Rusů poskytl britským hodnostářům volné pole, aby předvedli, 
jak se mají k dílu. A je třeba přiznat, že nikdy nebylo dílo zkázy 
nějaké armády provedeno účinněji, než jak to provedli tito pánové. 
Z více než 60 000 mužů, kteří byli od loňského února posláni na 
Východ, je nyní schopno služby nejvýš 17 000; a z nich denně asi 
60 až 80 umírá a přibližně 200 nebo 250 mužů je denně vyřazeno 
pro nemoc, přičemž málokterý nemocný se uzdraví. Ze 43 000 
mrtvých nebo nemocných nebylo ani 7000 vyřazeno přímou ne
přátelskou akcí! 

Když se do Anglie dostaly první zprávy o tom, že se armádě 
na Krymu nedostává potravin, oblečení, ubytování, prostě vše
ho, že nejsou pohotově ani léčiva, ani chirurgické potřeby, že 
nemocní a ranění musí buď ležet na studené, mokré zemi, vy
staveni nepřízni počasí, nebo jsou namačkáni na palubách lodí 
zakotvených v otevřené rejdě, bez ošetření a nejzákladnějších 
pomůcek pro lékařskou péči, když se proslechlo, že stovky lidí 
umírají z nedostatku nejzákladnějších potřeb, byl každý přesvěd
čen, že vláda neposlala na válčiště příslušné zásoby z nedbalosti. 
Ale dost brzy se poznalo, že tomu tak sice zčásti byio na začátku, 
ale rozhodně ne teď. Všeho byl odeslán dokonce nadbytek, ale na 

· neštěstí se nic nedostalo nikdy tam, kde toho bylo zapotřebí. Lé
čiva byla ve Varně, zatímco nemocní a ranění byli buď na Krymu,
nebo ve Skutari; oblečení a potraviny byly dopraveny na dohled
od Krymu, ale nebylo nikoho, kdo by je vyložil. Co se náhodou
někde vyložilo, nechalo se shnít na pobřeží. To, že bylo nutno
spolupracovat s námořními silami, stalo se novým zdrojem neshod
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při už tak dost zmatených poradách různých odborů, z jejichž 
sporů mělo vzejít vítězství britské armády. Neschopnost, chráněná 
reglementy vymyšlenými pro mírovou dobu, neomezeně vládla. 
V.jedné z nejbohatších zemí Evropy, u jejíhož chráněného pobfeží 
byly zakotveny stovky dopravních lodí naložených zásobami, žila 
britská armáda napůl o hladu; obklopena nespočetnými stády do
bytka, musela trpět kurdějemi, protože byla odkázána jen na solené 
maso; na lodích měla spousty dříví a uhlí, ale na břehu ho byl ta
kový nedostatek, že vojáci museli jíst syrové maso a nikdy si nemohli 
usušit oděv promáčený deštěm .. Když mělo vojsko dostat kávu, 
ukázalo se, že nejen není umletá, ale ani upražená. Lodi, jejichž 
stěžně se div nedotýkaly skal, na nichž byl umístěn tábor, byly na
bity tunami a stovkami tun potravin, nápojů, oblečení, stanů 
a střeliva, a přitom se britské vojsko podobalo Tantalovi, neboť 
to všechno bylo pro ně nedosažitelné. Všichni cítili, že se děje něco 
špatného, všichni běhali a nadávali a obviňovali kdekoho, že nedělá, 
co by měl, ale nikdo nevěděl, jak se říká, ,,co s tím", neboť každý 
měl svůj vlastní pečlivě vypracovaný soubor předpisů, schválený 
příslušným úřadem, z něhož bylo jasné, že právě to, co bylo třeba 
udělat, nepatří kjeho povinnostem a že on nemá žádnou pravomoc, 
aby to napravil. 

Ke všemu ještě se stále zhoršovalo počasí a začaly prudké lijáky, 
které mění celý heraklejský Chersonés v jediné moře bláta a bahna 
až po kolena, ne-li výš; představte si vojáky, kteří nejméně dvě 
noci ze čtyř tráví v zákopech a zbývající dvě noci spí, promoklí 
a špinaví, na holé, blátivé zemi, nemají ani prkno pod sebou a 
sotva mají stan nad hlavou; k tomu stálé poplachy, které vojákům 
úplně znemožňují, aby si trochu slušně odpočinuli a patřičně se 
vyspali; k tomu břišní křeče, průjmy a jiné nemoci, vznikající ze 
stálého vlhk� a chladu, přičemž lékařský personál, kterého bylo už 
od samého začátku málo, je roztroušen po celém táboře, a v nemoc
ničních stanech leží 3000 nemocných na vlhké zemi a téměř pod 
širým nebem - potom není divu, že britská armáda na Krymu 
propadla úplné dezorganizaci, že se z ní stala, podle slov londýn
ských „Times", pouhá „hrstka hrdinů" a že by vojáci docela 
uvítali ruskou kulku, která by je vysvobodila ze všech jejich útrap. 
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Ale co se dá dělat? Nemá-li se čekat, až bude po patřičném 
rozvažování královských právníků prodiskutováno, pozměněno, 
odhlasováno a uzákoněno půl tuctu parlamentních aktů, až budou 
tímto způsobem všechny záležitosti týkající se armády soustředěny 
v rukou skutečného ministra války, až tento nový ministr - za 
předpokladu, že to bude muž na pravém místě - zorganizuje čin
nost svého úřadu a vydá nové předpisy, jinými slovy, nemá-li se 
čekat, až nebude po krymské armádě dávno ani stopy, pak je jen 
jediná pomoc. Spočívá v tom, že velící generál vezme všechno roz
hodování" o e:Cpedici do vlastních rukou a na vlastní odpovědnost, 
že se chopí oné diktátorské moci nad všemi svářícími se a vzájemně 
se hašteřícími odbory vojenské správy, kterou má velící generál 
všude jinde a bez níž může celou věc přivést jedině ke krachu. 
Tím by se brzy všechno urovnalo; ale,najde se britský generál, 
který by byl ochoten jednat takto po způsobu starých Římanů a 
jako starý Říman prohlásit před soudem na svou obhajobu: ,,Ano, 
jsem vinen tím, že jsem zachránil svou vlast?" 

Nakonec je třeba si položit otázku, kdo vymyslel a udržoval 
tento překrásný systém vojenské správy. Nikdo jiný než starý vé
voda z Wellingtonu.* Lpěl na každé jeho podrobnosti, jako by 
měl osobní zájem na tom pokud možno znesnadnit svým nástup
cům, aby s ním soupeřili ve válečné slávě. Wellington, muž s vyni
kajícím zdravým rozumem, ale naprosto ne geniální, byl na tento 
svůj nedostatek tím citlivější proto, že byl současníkem a odpůrcem 

* V textu tohoto článku, který upravil K. Marx pro „Neue Oder-Zei
tung" a který byl v tomto listu otištěn 8. a 9. ledna 1855, je následující odstavec, 
který v anglickém textu chybí: ,,Původ tohoto systému spočívá zřejmě v opatře
ních přijatých z konstituční opatrnosti a namířených pr9ti stálému vojsku. 
Místo de"lby práce, která by dodala armádě největší pružnost, je dělba moci, která re
dukuje pohyblivost armády na minimum. Tento systém se však neudržel díkypar
lament�rním nebo konstitučním úvahám, ale proto, že zároveň s .včasnou refor
mou V?Jenské správy by byl býval zlomen, alespoň v této oblasti, vliv oligarchie. 
Na mmulém zasedání parlamentu odmítli ministři připustit jakékoli novoty 
kromě oddělení ministerstva války od ministerstva pro kolonie. Wellington 
úporně udržoval tento systém od roku 1815 až do své smrti, ačkoli velmi dobře 
věděl, že by byl s tímto systémem nikdy nedovedl pyrenejskou válku k úspěš
nému konci, kdyby byl náhodou v ministerstvu neseděl jeho bratr, markýz 
Wellesley. Roku 1832 a 1836 hájil Wellington před výbory, které ustavil parla
ment pro reformu starého systému, starý pořádek v celém rozsahu. Bál se snad, 
aby svým nástupcům neulehčil cestu ke slávě?" (Pozn. red.)
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tak vynikajícího génia, jako byl Napoleon. Díval se proto velmi 
závistivě na úspěchy jiných. Je dobře známo, jak podle snižoval 

zásluhy svých pomocníků a spojenců; nikdy nezapomněl Bltiche
rovi, že ho zachránil u Waterloo. Wellington velmi dobře věděl, že 
kdyby jeho bratr nebyl býval za španělské války ministrem, nebyl 

by on nikdy mohl dovést válku k úspěšnému konci. Bál se snad 
Wellington, že hrdinské činy jiných ho v budoucnu zastíní, a udr
žoval snad proto v plném rozsahu tuto mašinérii, která se tak dobře 
hodí k tomu, aby spoutávala generály a ruinovala armády? 

Napsal B. Engels 4. ledna 1855 
Otištino jako úvodník 
v „New- York Daily Tribune", 
čís. 4293 z 22. ledna 1855 

40 Marx-Engels 10 

Podle textu novin 
Pfeloženo z angličtiny 
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OBCHODNI A PRŮMYSLOVÁ KRIZE 

I 

Londýn 8. ledna. Zdejší kluby a noviny jsou zaneprázděny ná
ramně důležitými klepy o „vládní krizi", takže nemají čas všimnout 
si daleko důležitější skutečnosti, že vypukla dalšl velká krize anglického
průmyslu a obchodu, a to ještě katastrofálnějších rozměrů než roku 
1847 a 1836. Jestliže k tomuto poznání nedokázaly každého přivést 
bankroty, které se v posledních třech měsících vyskytovaly spora
dicky a v poslední době jsou stále častější a hrozivější, nelze tento 
fakt nevidět nyní, když byly uveřejněny roční obchodní bulletiny 
a tabulky o dovozu a vývozu za posledních jedenáct měsíců, sesta
vené ministerstvem obchodu (Board of Trade). Z těchto tabulek 
vyplývá, že ve srovnání s týmiž jedenácti měsíci roku 1853: klesl 
vývoz o 1 710 677 liber št., a srovnáme-li jen poslední měsíc �bou 
roků, tj. od 5. listopadu do 5. prosince, o 1 856 988 liber št. Z vý
vozních tabulek vybíráme tyto podrobnosti, z nichž je vidět, že vý
voz vý{obků některých nejvýznamnějších:uprůmyslových odvětví 
poklesl: 

Bavlněné tkaniny 
Bavlněná příze . 
Plátěné tkaniny 
Lněná příze . 
Vlněné tkaniny • 
Hedvábné tkaniny 
Vývoz strojů . . . 

1853 

(liber št.) 
. 23 757 155 

6 322 639 

4 379 732 

1 069 812 

9 470 413 

1 492 785 

1368 027 

1854 

( (liber št.) 
22.877 050 

6 055 640 

3 735 221 

852 763 

8 566 723 

I 144 506 

1 271 503 

Obchodní bulletiny se samozřejmě pokoušejí svalit odpovědnost 
za krizi v roce 1854 na válku, právě tak jako se revoluci z roku 1848 
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dávala vina za krizi, která vypukla už roku 1847. Přesto je tentokrát 
i londýnský „Economist" - který mivá zásadně ve zvyku vysvětlo
vat krize náhodnými okolnostmi, jež nemají nic společného 
s obchodem a průmyslem - nucen přiznat, že obchodní poruchy 
a pokles vývozu roku 1854 jsou počátkem přirozené reakce na „kře
čovitou prosperitu" v roce 1853. Zkrátka a dobře, hospodářský 
cyklus dospěl do bodu, kdy se nadvýroba a horečná spekulace mění 
v krizi. Nejlepším důkazem jsou Spojené stáry severoamerické, které 
byly válkou na Východě dotčeny jen potud, že válka vyvolala neví
daný rozmach stavby lodí a obchodu s nimi a otevřela Americe 
odbytiště pro některé suroviny, které dřív převážně či výhradně 
dodávalo Rusko. Ve Spojených státech trvá teď krize už přes čtyři 
měsíce a stále se zesiluje, třebaže z 1208 bank již 107, tj. asi dvanác
tina, udělalo bankrot a v průmyslových státech na východě došlo 
k takovému omezení výroby spojenému s takovým snížením mzdy, 
že minulý měsíc „reemigrovalo" do vlasti přes 4000 emigrantů 
z Evropy. Roku 1837 následovala americká krize po anglické krizi 
z roku 1836. Tentokrát je tomu naopak. Iniciativy v bankrotech 
se ujala Amerika. Spojené státy i Austrálie jsou zaplaveny anglic
kým zbožím. Co to znamená pro anglický obchod, je vidět z toho, 
že z přibližně 100 miliónů liber št., které vyvezla Velká Británie ve 
zboží roku 1853, připadalo 25 miliónů na Spojené státy a 15 miliónů 
na Austrálii. Nejdůležitějším odbytištěm po Spojených státech a 
Austrálii byla Východní Indie. Ale Východní Indie byla už roku 
1852 tak přeplněna zbožím, že jen zcela nové rozšíření obchodu 
přes Paňdžáb a Sindh do Buchary, Afghánistánu a Balúčistánu 
a odtud na jedné straně do Střední Asie a na druhé straně do Persie 
umožnilo jakžtakž udržet vývoz na dosavadní výši 8 miliónů liber 
št. Nyní jsou i tam všechny trhy tak přeplněny; že přednedávnem 
bylo posláno zboží z Hindustánu do Austrálie, což znamená vozit 
dříví do lesa. Jediný trh, kam se pro válku na Východě po určitou 
dobu posílalo zboží „opatrně", byl levantský trh. V City není však 
pro nikoho tajemstvím, že od té doby, co krize ve Spojených státech 
a stagnace obchodu v Austrálii přinutily obchodníky horlivě hledat, 
nezůstal-li ještě.někde nějaký nenasycený trh, stal se Cařihrad skla
dištěm všeho zbožt, které nebylo možno prodat, a tak i tento trh 
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je nutno pokládat za „uzavřený". Právě tak bylo využito nedávných 
nepokojů ve Španělsku, aby se tam propašovalo tolik anglického 
zboží, kolik jen šlo. Poslední pokus tohoto druhu se nyní provádí 
v jihoamerických státech, ovšem nízkou koupěschopnost těchto 
států není třeba dokazovat. 

Protože anglická krize je nesmírně důležitá pro sociální a poli
tickou situaci celého světa, bude nutno vrátit se ještě podrobněji 
a důkladněji k dějinám anglického obchodu z roku 1854. 

II 

Londýn 9. ledna. O růstu anglického obchodu a anglického prů
myslu v období od roku 1849 do roku 1853 si lze udělat obraz 
z těchto dat. Roku 1846 činila tonáž obchodních lodí, které vyplou
vily a připlouvaly do britských námořních přístavů, 9 499 000 
tun. Roku 1850 vzrostla tato tonáž na 12 020 000 tun a roku 1853 
už na 15 381 000 tun, čili na dvojnásobek tonáže z roku 1843. Roku 
1846 činila hodnota vývozu britských výrobků a surovin 57 786 000 
liber št., kdežto roku 1850 už 71 367 000 liber št. a roku 1853 přes 
98 000 000 liber št., tedy víc než dvojnásobek celkového vývozu 
z roku 1842. Jakou úlohu hrály při tomto růstu vývozu Spojené 
státy severoamerické a Austrálie? Roku 1842 nečinila hodnota 
britského vývozu do Austrálie ani milión liber št., roku 1850 dosa
hovala už téměř 3 miliónů, roku 1853 dokonce 14 513 000 liber št. 
Roku 1842 bylo vyvezeno do Spojených států zboží za 3 582 000 
liber št., roku 1850 skoro za 15 miliónů a roku 1853 dokonce už za 
23 658 000 liber št. 

Z těchto číslic vyplývá jednak, že rok 1854 tvoří zcela ana
logický předěl v moderních dějinách obchodu, jako byly roky 
1825, 1836, 1847; dále, že krize ve Spojených státech je jen mo
mentem anglické krize, a konečně, že válka z roku 1854, kterou 
„Le Pays*, Journal de l'Empire", naprosto správně nazývá une 
guerre pacifique**, neměla naprosto žádný vliv na sociální katastro-

• V „Neue Oder-Zeitung": ,,Pa trie". (Pozn. čes. red.)
•• - mírovou válkou. (Pozn. red.)
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. fu, nebo spíše to byl nanejvýš vliv zpožďující, brzdící. Jednotlivá 
průmyslová odvětví, například průmysl kožedělný, železářský a 
vlnařský, stejně jako stavba lodí, byla naopak válečnou poptávkou 
přímo podporována. Zděšení, které vyvolalo vyhlášení války po 
čtyřiceti letech míru, na chvíli zabrzdilo rozmach spekulace. 
Válečné půjčky různých evropských států udržovaly úrokovou 
míru na takové výši, že to brzdilo překotný rozvoj průmyslového 
podnikání, a tak na určitou dobu zadrželo krizi. Ale cožpak válka 
nezvýšila ceny obilí? ptá se Mírová společnost320

• Ale cožpak vze
stup cen obilí neznamená oslabení vnitřního obchodu, tj. britské 
spotřeby průmyslového zboží? A není snad zúžení vnitřního trhu 
hlavním prvkem krize? Především je nutno si připomenout, že rok 
nejvyšší britské prosperity - 1853 - byl rokem vysokých cen obilí 
a že ceny obilí z roku 1854 v průměru nedosahují cen z roku 1853, 
čili že na základě cen obilí nelze vysvětlovat ani prosperitu z roku 
1853, ani krizové příznaky z roku 1854. Nechme však stranou vliv 
cen obilí na průmysl a všimněme si, jaký vliv měla na ceny obilí 
válka. Jinými slovy : stouply snad ceny proto, že odpadl dovoz 
z Ruska? Z celkového m:nožství obilí a mouky, které Velká Británie 
dováží, připadá na Rusko asi 14%, a protože celý dovoz kryje 
přibližně jen asi 20 % celonárodní spotřeby, dodávalo Rusko jen 
asi 2¼ % této spotřeby. 

Poslední oficiální ;:,práva, obsahující srovnání dat o dovozu 
obilí a mouky z různých světadílů a zemí do Velké Británie, byla 
uveřejněna začátkem listopadu 1854 a uvádí srovnávací tabulku 
za prvních devět měsíců roku 1853 a 1854. Podle této zprávy činil 
celkový dovoz pšenice roku 1853 3 770 921 kvarterů, z čehož bylo 
dodáno z Ruska 773 507 a z Moldavska a z Valašska 209 000 kvar
terů. Celkový dovoz mouky činil 3 800 764 centů, z čehož 64 centy 
pocházely z Ruska a z podunajských knížectví vůbec nic. Ve váleč
ném roce 1854 dostala Velká Británie z Ruska 505 000 kvarterů 
pšenice, z Moldavska a Valašska 118 000 kvarterů. Nikdo nebude 
jistě tvrdit, že takovéto snížení (kromě toho vyvážené větším dovo
zem mouky z jiných zemí) vyhnalo ceny skvělé sklizně z roku 1854 
přibližně na výši neúrodných let 1852 a 1853. Naopak. Ani kdyby byl 
odpadl všechen ruský dovoz obilí, nebylo by to mohlo mít tento 
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účinek. Záhadou zůstává - ačkoli pro ekonomické posouzení je to
bezvýznamné - jak došlo k tomu, že odpadl dovoz z podunajských
knížectví. Ale vysvětlení této záhady je prosté. Jestliže spojenci
blokovali ruské přístavy v Černém moři jen naoko, blokovali naopak
Bospor a_ potom ústí Dunaje skutečně; místo aby blokovali Rusko,
blokovali tedy Turecko a podunajská knížectví. Kdo neví, že křížové
;ÝP:a:')' Ru_ska proti půlměsíci- v letech 1812, 1828321, 1848 (tehdy
udaJne proti povstalcům v Jasech a Bukurešti) a 1854 - byly zčásti
vyvolány obchodní konkurencí jihoruských oblastí s podunajskými
knížectvími a rovněž s Bosnou, Srbskem a Bulharskem, které ob
chodovaly na Dunaji? Anglická vláda projevila vskutku velkou
genialitu, když chtěla potrestat Rusko tím, že nechala Oděsu a Ta
ganr�� volně obcho�ovat, zato obchod ·ruských konkurentů na Dunaji
potlacila, blokovala Je a tak si sama odřízla dovoz!

III 

Londýn 16. ledna. O nynější obchodní a průmyslové krizi
poznamenává londýnský „Economist":

,,Ať už je pokles vývozu ostatního zboží sebevětší, strojů se to netýká.
Hod�ota . vyvezených strojů nejen nepoklesla, nýbrž za rok 1854 oproti roku
1853 Ješte stoupla. A tak tedy ostatní země nyní používají našich strojů. V tomto
sm�ru nemáme �ž př�d � žádný náskok. Francie, Německo, Belgie, Holandsko,
Švycarsko a Spojené státy Jsou teď vesměs velké průmyslové země a některé z nich
jsou �ž-dokonce dál než my. Čeká nás soupeření, a my nemůžeme vyhrát, sváže
me-� s1 ruce. Zkušenost v celém světě ukázala, že omezení zavedená ve prospě�h
velkych p.ozemkových vlastníků jim nakonecjen uškodila; že omezení vymyšlená
ve prospech továrníků se obrátila proti nim samým; a také tovární dělníci
po�alu zjišťují, �� zákonná omezení zavedená v jejich prospěch je mohou jen
poskozovat. DoufeJme však, že na to přijdou dřív, než se zmíněné země dostanou
tak daleko, že vytlačí Anglii ze svých vnitřních trhů a z trhů třetích zemí a uvrh
nou naše tovární dělníky do kruté bídy."

Vydavatel listu „Economist" a pravá ruka ministra financí
úlis�é�o a �zletného Gladstona, pan Wilson, apoštol svobody �
kanensta v Jedné osobě, muž, který na jedné stránce svého listu
popírá nutnost státu vůbec a na druhé dokazuje nepostradatel
nost koaliční vlády zvláště, pan Wilson tedy začíná své kázání
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úmyslným falšováním faktů. Tabulky vývozu za rok 1854 totiž
obsahují dvojí rubriku o vývozu strojů. První, týkající se železnič
ních lokomotiv, ukazuje, že roku 1853 bylo vyvezeno za 443 254
liber št. a roku 1854 za 525 702 liber št., což ovšem znamená pří
růstek 82 448 liber št. Naproti tomu druhá rubrika, kde jsou uve
deny všechny stroje používané v továrnách, zkrátka všechny ostatní
druhy strojů kromě lokomotiv, vykazuje za rok 1853 1 368 027
liber št., kdežto za rok 1854 1 271 503 liber št., tedy pokles o 96 524
liber št. Spojíme-li obě rubriky, dostaneme tedy celkový úbytek
14 076 liber št. Tento detail je charakteristický pro pány z man
chesterské školy322• Domnívají se totiž, že nadešla vhodná chvíle
k tomu, aby byla zrušena „omezení" ve prospěch továrních děl
níků, totiž zákonné omezení pracovní doby pro ženy, pro mladistvé
pod osmnáct let a pro děti do dvanácti let. Pro tak vysoké cíle je
přece dovoleno zfalšovat nějaké to číslo. Ale podle údajů listu
,,Manchester Examiner"323, zvláštního orgánu kvarkera Brighta,
a podle všech obchodních oběžníků z továrních obvodů, jsou vše
chny zahraniční trhy, kam tradičně plynou přebytky z našich
továren, k prasknutí přeplněny naší nadprodukcí a trpí důsledky
naší horečné spekulace.

Jestliže došlo k takovému přeplnění světového trhu přes neoče
kávaný vznik dvou nových zlatých trhů - Austrálie a Kalifornie,
přes elektrický telegraf, který proměnil celou Evropu v jedinou
obrovskou burzu, přes železnice a parníky, které nesmírně rozšířily
spoje a tím výměnu zboží, jak dlouho by asi nechala krize na sebe
čekat, kdyby byli továrníci mohli držet dělníky v továrnách osm
náct hodin denně místo jedenácti? Početní příklad je tak jedno
duchý, že ho není třeba ani počítat. Ale to by bylo nejen urychlilo
propuknutí krize. Celá jedna generace dělníků by na to byla do
platila padesáti procenty svých tělesných sil, svého duševního roz
voje a své životaschopnosti. Tatáž manchesterská škola, která by
nám byla na tyto pochybnosti odpověděla:

Mám tím bolem rozželet se,
ač hruď plesá výš a výš?*,

* - Goethe, ,,Suleice". (Pozn. red.)

631



K. MARX

vznáší proti Anglii sentimentální žaloby, kolik lidských obětí stojí 
válka s Ruskem, vůbec každá válka! Za několik dní uslyšíme pana 
Cobdena v Leedsu, jak bude horlit proti vzájemnému masakrování 
křesťanů. Za několik týdnů ho uslyšíme v parlamentu protestovat 
proti „omezením", která brání příliš rychlému konzumu dětských 
životů v továrnách. Domnívá se, že ze všech hrdinských činů je 
oprávněn jen čin Herodesův? 

Souhlasíme s manchesterskou školou v tom, že zákon o nuce
ném omezení pracovní doby nesvědčí právě o vysokém stupni 
společenského vývoje. Ale kořen zla nevidíme v zákonech, nýbrž 
ve společenských poměrech, které si takové zákony vynucují. 

IV 

Londýn 22. ledna. Je známo, že kancléř pokladu Robinson 
zahájil parlament roku 1825 chvalozpěvem na nevídaný rozvoj 
obchodu a průmyslu. Za několik týdnů nato musela Anglická banka 
zastavit platby v hotov<;>sti. Od té doby nese Robinson přezdívku 
„Robinson Prosperity", kterou mu uštědřil Cobbet. Protože 
v Anglii jsou v oblibě historické příklady, našel Robinson Prospe
rity samozřejmě své následovníky. Trůnní řeč, kterou bylo zahá
jeno poslední mimořádné zasedání parlamentu, blahopřála zemi 
k nebývalému rozkvětu zemědělství, průmyslu a obchodu. Ale mezi
tím zmizelo i vnější zdání, které mohlo ještě oslňovat Robinsona. 
Vládní blahopřání už patrně patří k ceremoniálu, jímž se v Anglii 

. tradičně oznamují otřesy světového trhu. Ale podivnější než pro
jevy ministrů je v této chvíli mlčení tisku. Domnívá se snad, že bude 
moci „pohřbít" obchodní krizi, jako se v pařížských literárních 
klikách „pohřbívají" nepříjemné knihy tím, že se o nich mlčí? 
Avšak ceníky mluví, seznamy bankrotů v „Gazette" mluví, mluví 
i dopisy „obchodních přátel". Brzy promluví i noviny. V posled
ním týdnu zastavily platby některé přední firmy v City, mimo jiné 
nejznámější firma Lonergan a spol., zabývající se obchodem se 
Španělskem a Západní Indií, firma Rogers, Lowrey a spol., která 
obchoduje s Manchesterem a přilehlými továrními obvody, firma 
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Kotherington a spol., obchodující s Amerikou, a konečně firma 
bratří Aubertiusové, jedna z nejstarších a nejsolidnějších obchod
ních firem. Platební závazky těchto různých obchodních firem se 
v průměru pohybují od 100 000 do 150 000 liber št. Tento týden se 
čeká, že zastaví platby nejméně sedm dalších významných firem 
ze City. 

Z jednoho obchodního dopisu z Birminghamu z 20. ledna 
citujeme tyto podrobnosti o situaci průmyslu v jižním Staffordshiru: 

,,Až na podniky hutního průmyslu, které vyrábějí na zakázku vlády vá
lečný materiál, jen málo firem má vůbec nějaké objednávky, a i ty za velice 
nízké ceny. Tuna tyčového železa se nyní kupuje za 8 liber št. IO šilinků, ačkoli 
uprostřed léta stála 12 liber št., ale i při tak nízkých cenách prodej vázne, 
takže se výroba musí omezovat. Ve Spojených státech severoamerických málo
které z velkých odvětví hospodářství utrpělo obchodní krizí tolik jako hutní 
průmysl. Skoro všechny velké hutní závody Spojených států, do nichž byly 
investovány obrovské sumy, vyhodily dělníky na dlažbu, a není vyhlídky na to, 

že by je v dohledné době vzaly zpět. Je tedy nutno počítat s tím, že odbyt železa 
do Ameriky se skoro úplně zastavil a nemůžeme odtamtud čekat žádné další 
objednávky. - Minulou sobotu bylo propuštěno mnoho dělníků z (birming
hamských) cínáren a dnes večer (20. ledna) jich bude propuštěno ještě mnohem 
víc. Ani bronzárenští a mosazárenští dělníci na tom nejsou lépe, protože ve většině 
zdejších velkých závodů se pracuje pouze omezenou dobu. - Objednávek na mód
ní zboží je už jen málo, a obchodní cestující, kteří v tomto odvětví získávají ob
jednávky na jaro, posílají velmi neutěšené zprávy. Stav peněžního trhu působí 
nadále neblaze na všechna obchodní odvětví. Banky stále zvyšují úrokovou sazbu, 
což má velmi nepříznivý vliv a v této chvíli vzkvétá jen jeden obchod, a to je 
půjčování peněz. Do malých úvěrních ústavů se zájemci jen hrnou a diskont 

směnek přináší bohatou žeň." 

Napsal K. Marx 8.-22. ledna 1855 

Otištěno v „Neue Oder-Zeitung", 
čís. 17, 19, 33 a 41 

z 11., 12., 20. a 25. ledna 1855 · 

Podle textu novin 
Přeloženo z němčiny 
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*ČTYŘI BODY

Londýn 9. ledna. Telegrafická depeše z Vídně o tom že Rusko přijalo čtyři body324, vyvolala na jedné straně vzestup konsolů na zdejší burze -v jedné chvíli stouply proti sobotnímu kursu o 21/ O/ 
d h, v 

2 o, a na ru e strane vyvolala skutečnou paniku mezi dodavateli
loje, oleje a osiv, pro něž by brzké uzavření míru znamenalo bankrot a v�lk� ztr�ty. �n;s se rovzruch v obchodních kruzích v Cityzase uklidml a Jednam o čtyrech bodech se téměř jednomyslněpokládá za druhé vydání jednání o vídeňské nótě 325. Podle"naprostoprovládního „Morning Chronicle" bylo předčasné mluvit o tom že Rusko se skutečně uvolilo poskytnout požadované záruky. Rusk�prý �e1: prohlás�lo, že je ochotno vyjednávat na základě výkladu,ktery temto čtyrem bodům společně dávají tři mocnosti. ,,Times"se domnívají, že je možno oslavovat vítězství západní politiky, a přitéto příležitosti prohlašují: 

. _
,,Kategoricky odmítáme domněnku, že tato válka má přinést takzvanou

rev1z1 mapy Evropy na základě výbojů či revolucí; alespoň naše země na nichnemá naprosto žádný zájem."

. 
,,Spojenci udělali dost," píše „Morning Post", ,,aby mohli se ctí odejítz boJe, budou-li jejich podmínky přijaty." 

Podle „Daily News" zamýšlí Rusko znovu zahájit jednáníproto, aby posílilo víru Pruska ve svou umírněnost, rozdmychovalonesvár me_zi německými státy a narušilo vztahy mezi západnímimocnostnn a Rakouskem. Důležitý z těchto čtyř bodů je podlemínění listu jen doplňující článek, podle kterého má být smlouvao Dardanelách z 13. července 184!326 revidována „ve smyslu omezení ruské námořní moci v Černém moři". V City se šušká, že vláda 
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je ochotna nechat tento doplňující článek padnout. Konečně 
,,Morning Advertiser" prohlašuje, že poslední ruský krok byl pře
dem domluven s Rakouskem, aby Rakousko mělo možnost zprostit 
se svých závazků vůči západním mocnostem. Podle telegramu, 
který právě došel, je jasné, že jednání neznamená přerušení vá
lečných operací. 

II 

Londýn 12. ledna. Pověst o bezpodinínečném přijetí „čtyř 

bodů" Ruskem, a to „čtyř" bodů ve smyslu „tří" mocností, se 
ukázala jakÓ „kachna" ,,Morning Post" a „Times". Byli jsme na
kloněni věřit této kachně, neboť jsme věděli z tajné korespondence 
Pozza di Borgo, která se varšavským povstáním dostala na veřej
nost327, že tento mistr diplomacie razil princip: 

„Rusko musí při všech kolizích dosáhnout toho, aby mu evropské velmoci 

vnucovaly jeho vlastn{ podmínky." 

Ve „čtyřech" bodech tedy můžeme vidět jen „čtyři" ruské 
teze. Jestliže je Rusko prozatím nepřijímá, najdeme i pro to vy
světlení u mistra Pozza di Borgo. Rusko může, prohlašuje di Borgo, 
přijímat takové domnělé ústupky Západu jedině z vítězného vo
jenského ležení. To je nutné k udržení prestiže, na kterém spočívá 
jeho moc. A prozatím má sice Rusko „vojenské ležení", ale k „ví
tězství" to ještě nedotáhlo. Kdyby byla padla Silistra, byly by se 
„čtyři body" objevily už dávno. Podle „Times" a „Morning 
Post" byly tyto „čtyři body" ve smyslu „tří mocností" přijaty jako 
minimum, a od něho se mělo vyjít. Teď se ukazuje, že kníže Gorča
kov je chápe jako problematické maximum, z něhož je spíš nutno 
slevovat, anebo lépe, mají se jen stát záminkou k druhé „vídeňské 
konferenci". ,,Morning Post" nám v dnešním důležitě se tvářícím 
a diplomaticky zasvěceném úvodníku důvěrně sděluje, že občasné 
schůzky diplomatů ve Vídni jsou jen přípravnou školou ke skutečné 
konferenci, která se sejde teprve 1. února a určitě víceméně pře
kvapí celý svět. 

Včera byla v budově Lloydu vyvěšena tato vyhláška admi
rality: 
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,,Odvolávaje se na poslední odstavec svého dopisu z 8. listopadu" (1854),
,,kde jsem oznamoval, že francouzští a angličtí admirálové dostali od svých·
vlád rozkaz rozšířit blokádu ,týkající se dunajského ústí na všechny přístavy
Černého a Azovského moře, které jsou dosud v rukou nepřítele, pověřuji vás
z příkazu lordů admirality, abyste informoval obchodní veřejnest, že anglická
a francouzská vláda dále rozhodly, že zmíněná blokáda bude zahájena 1. února"
(1855) ,,a že v ,London Gazette' bude patřičným způsobem vyhlašována blo
káda jednotlivých přístavů, jakmile vstoupí v platnost. - Podepsán: W. A. B.
Hamilton." 

Zde se tedy otevřeně přiznává, že spojenecké flotily dosud 
blokovaly při ústí Dunaje jen vlastní spojence, ale vůbec nebloko
valy ruské přístavy ani v Černém, ani v Azovském moři. Přesto 
však vláda v parlamentu několikrát prohlásila - v dubnu, srpnu 
a říjnu - že vydala „nejpřísnější rozkazy" k blokádě ruských pří
stavů a ruského pobřeží. Ještě 21. prosince prohlásil lord Granville 
v Horní sněmovně jménem vlády, že: 

„Oděsa je blokována pěti válečnými loďmi, které neustále křižují před 

přístavem a od nichž vláda pravidelně dostává zprávy." 
V dopise zaslaném jednomu dennímu listu shrnuje známý 

anglický pamfletista důsledky opatření, která učinila či spíš neučinila 
koalice pro tuto blokádu: 

,, 1. Anglická vláda poskytuje z Anglie nepřátelům Anglie peněžní pro
středky, aby mohli pokračovat ve válce proti ní. 2. Dunaj je blokován, aby po
dunajská knížectví byla uvržena do bídy a abychom si odřízli dovoz obilí.
3. Oděsa, Taganrog, Kerč a další přístavy jsou volné, aby mohly dodávat ruským
vojskům na Krymu posily, munici a proviant. 4. Zdánlivá blokáda ruinuje naše
obchodníky, kdežto řečtí, ruští a rakouští obchodníci na ní vydělávají."

Také „Times" používají vyhlášky pana Hamiltona k tomu, aby 
podnikly prudké výpady proti „blokádové diplomacii" vlády. 
Charakteristické pro hromovládce z Printing Hou_se Square a2s je
to, že se svými hromy a blesky přijde vždycky, když už je po všem. 
Od 26. března 1854 až do dneška hájily „Times" ,,blokádovou 
diplomacii". Dnes, kdy jejich horlení už nemůže uškodit žádnému 
vládnímu opatření, ale může jim získat popularitu, stávají se na
jednou jasnovidné. 

Ministr námořnictva, či jak se mu zde říká, první lord admi
rality, sir James Graham je na kontinentě dostatečně znám svým 
velkolepým skutkem v černém kabinetě, kterým _přivedl bratry
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Bandiery na popraviště329
• Méně známá je asi ta skutečnost, že sir 

James Graham roku 1844, když car Mikuláš přistál u anglických 
břehů, se neodvážil stisknout nabídnutou imperátorskou ruku, ale 
jen ji políbil. (Viz „Portfolio", 2. řada, ročník 1844.) 

III 

Londýn 15. ledna. K posouzení „čtyř bodů" ještě toto:

Na poli diplomacie se až do prvního února nemůže nic stát" (vídeňský
dopis;vatel „Times" říká až do 5. nebo 6. února). ,,Má tedy car před sebou
celý měsíc času, aby přesunul svá vojska, kamkoli bude chtít. Z měsíce získaného 

přijetím čtyř bodů se snadno mohou stát dva měsíce, bude-li se o každý bod
svádět urputný boj, a taková je pravděpodobně instrukce, kterou dostal ruský
vyslanec; přitom není vyloučeno, že se Rusko bude všemožn_� snažit, a�y uspo��
jilo Rakousko ústupky, které by byly nepřijatelné pro Anglii a Francu. Rozdeht
tři mocnosti, to je zřejmě cíl, který se tím sleduje." 

Potud „Morning Post". 
Důležitější než všechny ty řeči anglického tisku o tajných

úmyslech Ruska je to, že všechny anglické noviny (samozřejmě

kromě vládních orgánů) otevřeně přiznávají, že čtyři body, při

jaté za podklad vyjednávání, vůbec za vyjednávání nestojí.

,,Když vypukl boj," píší „Sunday Times"330, ,,byl celý svět přesvědčován,
že se vede proto, aby byla zlomena carova moc nebo alespoň aby byly získány
materiální záruky k zajištění evropského míru. Bude-li mír uzavřen na základě
takzvaných ,čtyř bodů', pak se pro dosažení tohoto cíle nic neudělalo a také už
nic neudělá. Může-li se zde mluvit o vítězství, pak jedině o vítězství Ruska." 

. ,,Vláda všech netalentů," píše „Leader"381, ,,není s to jít za tyto čtyři body.
Zaslouží si, aby přešla do dějin pod názvem vláda čtyř bodů. Je už na čase
skoncovat s tou nudnou komedií bezúčelné války! Mír na základě čtyř bodů
· může být uzavřen jedině ze strachu, aby se ve válečné vřavě nedostal do sedla
lid, a možná i proto, aby se Angličanům znemožnilo získat zpět práva, která jim
vydobyl Cromwell. To je jediné vysvětlení, proč se zase slepuje dohromady staré
spiknutí s Ruskem a proč se carovi znovu dovoluje, aby se pod ochranou mírové 
vlajky roztahoval v Evropě."

,,Examiner"332
, kterému nesporně patří první místo mezi bur

žoazními týdeníky, přináší podrobný článek o „základně" míro

vých jednání. Podstatné myšlenky z tohoto článku tu ve struč

nosti uvádíme: 
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,,Postavíme-li ty ústupky, s kterými lze počítat při sebetvrdším a sebe
přísnějším výkladu čtyř bodů," píše se tam mimo jiné, ,,proti tomu, co stál 
Anglii tento boj, a proti krvi, kterou obětovala, pak lze říci, že ruský car byl velký 
státník, když tuto válku zahájil. Rusko není povinno ani nahradit ty ohromné 
částky, které z nás rok co rok vyždímalo tím, že nedodržovalo vídeňské smlouvy ... 
Ústí Dunaje, které se Rusko pokoušelo stůj co stůj uzavřít anglickému obchodu, 
jak vysvítá z právě uveřejněné oficiální korespondence, má zůstat v jeho rukách. 
Bod o svobodné plavbě po Dunaji znamená prakticky status quo, protože Rusko 
nikdy nepopíralo, že ustanovení vídeňské smlouvy týkající se říční plavby platí 
i pro Dunaj. Zrušení kajnardžské a drinopolské smlouvy nic neznamená, protože 
všichni se shodují v tom, že tyto smlouvy neopravňují Rusko k takovým požadav
kům, jaké vůči Turecku vznáší. Když naproti tomu uvážíme, že Rusko má být 
jednou z pěti mocností, které by byly společně pověřeny ochranou podunajských 
knížectví a sultánových křesťanských poddaných, dojdeme k tomu, že výhody 
očekávané od této změny jsou naprosto iluzorní, protože je s nimi nesporně spjata 
ta ohromná nevýhoda, že ruské machinace, jejichž cílem je rozkouskovat Turecko, 
tím dostávají legální ráz. Lze ovšem namítnout, že čtyři body obsahují kromě 
jiných požadavků i revizi smlouvy z roku 1841, a to revizi v zájmu rovnováhy 
mocností. Ale to je dost mlhavý a záhadný pojem a po tom všem, co jsme v po
slední době slyšeli, jsme spíš nakloněni věřit, že zamýšlená změna bude ohrože
ním nezávislosti našeho spojence" (Turecka) ,,než nadvlády našeho nepřítele ..• 
Byli bychom takovou ,základnu', o jakou se zřejmě vyjednává v této chvíli ve 
Vídni, zavrhli jako úplně nemožnou, nebýt toho, že lord John Russell v odpovědi 
na Cobdenovu řeč slavnostně prohlásil v parlamentě, že vláda naprosto nemíní 
oloupit Rusko o nějaké jeho území." 

Tento poslední bod je ovšem nejdůležitější, protože například 
i svoboda plavby po Dunaji může být zajiště:qa, jen když Rusko 
ztratí „území" v ústí Dunaje, kterého se zmocnilo zčásti drinopol
skou smlouvou s porušením londýnské smlouvy z roku 1827, zčásti 
carským výnosem z února 1836 s porušením drinopolské smlouvy333

• 

Bod, který „Examiner" opomněl zdůraznit, se vztahuje na darda
nelskou smlouvu z roku 1841. Tato smlouva se liší od smlouvy, kte
rou uzavřel roku 1840 lord Palmerston, jen tím, že.k ní přistoupila 
jako smluvní strana Francie. Obsah je stejný. Ještě před několika 
měsíci prohlašoval Palmerston smlouvu z roku 1840, a tudíž i darda
nelskou smlouvu z roku 1841, za vítězství Anglie nad Ruskem 
a sebe za autora smlouvy. Jak tedy může být najednou zrušen{
smlouvy, která byla vítězstvím Anglie nad Ruskem, porážkou Ruska 
touž Anglií? Anebo jestliže tehdy Anglii její vlastní ministři kla
mali, a Anglie se domnívala, že jedná proti Rusku, zatímco jednala 
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pro ně, není snad tomu teď právě tak? V poslední mimořádné 
schůzi parlamentu Disraeli zvolal: ,,Žádné čtyři body!" Z uvede
ných výňatků z n<:vin je vidět, že Disraeliho y��olá�í 1:�šlo v liberál: 
ním tisku ohlas. Udiv nad tím, že Rusko pnJalo ctyn body, ať uz 
s výhradami nebo bez výhrad, ustupuje pomalu údivu nad tím, 
že je Anglie navrhla. 

Napsal K. Marx 9.-15. ledna 1855 
Otiitěno v „Neue Oder-Zeitung", 
čís. 20, 23 a 29 z 13., 15. a 18. ledna 1855 

Podle textu novin 
Přeloženo z němčiny 
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OBCHODNI A PRŮMYSLOVÁ KRIZE 

V ANGLII 

Obchodní a průmyslová krize v Anglii, jejíž první předzvěsti 
jsme už dávno zaznamenali i na stránkách našich novin, se stala 
hotovou věcí, o které nyní otevřeně mluví nejvyšší autority na tomto 
poli - ročenky britských obchodních komor a největších obchod
ních firem království; svědčí o ní rovněž četné bankroty, přechod 
továren na zkrácenou pracovní dobu a tabulky ukazující pokles 
vývozu. Podle poslední oficiální „Zprávy o obchodu a plavbě" 
činila hlášená hodnota uvedených druhů vývozního zboží za měsíc 
končící 5. prosincem: 

1852 1853 

(vlibráchšt.) (vlibráchšt.) 
6 033 030 7 628 760 

1854 

(v libráchšt.) 
5 771 772 

Pokles v roce 1854 proti roku 1852 činil 261 258 liber št. a 
proti roku 1853 1 856 988 liber št. 

Nepřekvapuje, že britští freetraderští odborníci-se mermomocí 
snaží dokázat, že nynější krize neplyne z· přirozeného fungování 
současného systému v Anglii a nemá naprosto nic společného s těmi 
krizeini, které se vyskytovaly v pravidelných intervalech téměř 
od konce 18. století, ale naopak že vzniká z náhodných a výjimeč
ných okolností. Podle pouček freetraderské školy nemůže být 
o obchodních a průmyslových krizích řeči, když byly. odstraněny
obilní zákony a anglické zákonodárství přijalo zásady svobodného
obchodu. Jenomže nyní mají freetradeři nejen vysoké ceny obilí
při bohaté sklizni, ale i obchodní a průmyslovou krizi. A to v době,
kdy k už existujícím světovým trhům přibyly Kalifornie a Austrálie,
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chrlící proudy zlata, kdy elektrio}{ý telegraf proměnil celou Evropu 
v jedinou burzu a železnice a parníky stonásobně rozmnožily do
pravní prostředky a prostředky směny. K tomu, aby se vyzkoušel 
freetraderský všelék, bylo sotva možno najít vhodnější podmínky 
než ty, kt�rými se v dějinách průmyslu a obchodu vyznačuje ob
dobí 1849 až 1854. 

Freetradeři nesplnili své sliby a samozřejmě se teď snaží svést 
všechnu vinu za to na válku, právě tak jako roku 1848 sváděli. 
všechno na revoluci. Nemohou však popřít, že konflikt na Východě 
do jisté míry oddálil vypuknutí krize, neboť přibrzdil horečnou 
spekulaci a část přebytečného kapitálu našla mnístění v půjčkách, 
které v poslední době uzavřela většina evropských zemí; že dále 
některým průmyslovým odvětvím, např. průmyslu železářskému, 
kožedělnému a vlnařskému značně pomohla Inimořádná poptávka 
po jejich výrobcích, kterou vyvolala válka, a konečně že v takových 
odvětvích výroby, jako je stavba lodí, výroba barev a jiné, kde pře
hnané představy o důsledcích války vyvolaly velini silnou speku
laci na obou stranách Atlantského oceánu, se částečně vybila 
všeobecná tendence k nadměrnému podnikání, která se už proje
vovala. Avšak hlavní argument freetraderů je ten, že válka vyvo
lala zvýšení cen všech· druhů obilí a že právě tyto vysoké ceny 
způsobily krizi. 

K tomu je třeba si připomenout, že ceny obilí byly roku 1853 
v průměru vyšší než roku 1854. A právě tak jako se vysokými cenami 
nedá vysvětlit nebývalá konjunktura z roku 1853, nedá se jimi 
vysvětlit ani krize z roku 1854. Rok 1836 se vyznačoval obchodní 
a průmyslovou krizí, ačkoli ceny obilí byly toho roku nízké; rok 
1824 stejně jako rok 1853 byl rokem výjimečné konjunktury, třebaže 
ceny všech druhů potravin byly vysoké. Fakt je, že i když vysoké 
ceny obilí mohou bránit rozkvětu průmyslu a obchodu tím, že 
zužují vnitřní trh, vnitřní trh takové země jako je Velká Británie 
nikdy nemůže být rozhodujícím činitelem, dokud nejsou všechny 
zahraniční trhy beznadějně přecpány. Neboli: v takové zemi vysoké 
ceny obilí mohou prohloubit a zesílit krizi, ale nemohou ji vyvolat. 
Nesmíme ostatně zapomínat, že podle pravověrné doktríny man
chesterské školy vysoké ceny obilí, jsou-li výsledkem přirozeného 
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vývoje a nikoli ochranářských opatření, prohibičních zákonů a 
klouzavého tarifu, úplně ztrácejí svůj zhoubný vliv a mohou mít do
konce blahodárný účinek tím, že přinášejí výhody farmářům. 
Protože nelze zapírat, že neúrody z let 1852 a 1853 byly přiroze
ným jevem, berou freetradeři za základ rok I854 a tvrqí, že válka 
na Východě měla tentýž účinek jako ochranná cla, a tím způsobila 
zvýšení cen přes bohatou sklizeň. Nechme. tedy stranou otázku, 
.jaký vliv mají ceny obilí na průmysl vůbec, a všimněme si otázky, 
jaký vliv má na tyto ceny nynější válka. 

Dovoz pšenice a mouky z Ruska činí přibližně 14 % celko
vého dovozu obilí do Spojeného království; a jelikož veškerý dovoz 
obilí tvoří jen asi 20 % celostátní spotřeby, dodává Rusko Anglii 
jen něco přes 2 ½ % této spotřeby. Podle posledních oficiálních 
zpráv jen za prvních devět měsíců roku 1853 činil celkový dovoz 
pšenice do Velké Británie 3 770 921 kvarterů, z nichž bylo dove
zeno z Ruska 773 507 kvarterů a z Valašska a Moldavska 209 000 
kvarterů. Celkový dovoz mouky činil 3 800 764 centů*, z toho bylo 
z Ruska dodáno 64 centů a z podunajských kníž�ctví vůbec nic. 
Taková byla situace předtím, než vypukla válka. 

V týchž měsících roku 1854 činil dovoz pšenice přímo z rus
kých přístavů 505 000 kvarterů proti 773 507 roku 1853 a z podu
najských knížectví 118 000 kvarterů proti 209 000, tj. snížil se 
o 359 507 kvarterů. Uvážíme-li, že úroda byla roku 1854 výborná
a roku 1853 velini špatná, nikdo jistě nebude chtít ještě tvrdit, že
takové snížení mohlo vůbec nějak znatelně ovlivnit ceny. Naproti
tomu z oficiálních týdenních hlášení o prodeji domácí pšenice na
anglickém trhu - a tato hlášení zachycují jen nevelkou část všech
obchodů v zeini - je zřejmé, že za říjen a listopad 1854 bylo pro
dáno 1 109 148 kvarterů proti 7 58 061 kvarterůrri. za tytéž měsíce
roku 1853, což více než vyrovnává onen pokles, který prý vyvolala
válka s Ruskem. Snad by bylo také možno připomenout, že kdyby
nehnily vinou anglického kabinetu v sýpkách podunajských kní
žectví velké zásoby turecké pšenice proto, že z hlouposti nebo v zrád
ném úmyslu spojenci blokovali Sulinské hrdlo v ústí Dunaje a tak
si sami odřízli dovoz, válka s Ruskem by nebyla vyvolala ani ten

• - anglický cent = 50,8 kg. (Pozn. red.)
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nepatrný pokles dovozu pšenice, k němuž došlo. Z celkového 
množství zahraniční mouky, které přichází do londýnského přístavu, 
pocházejí skoro dvě třetiny ze Spojených států, je tudíž nabíledni, 
že slabý dovoz z Ameriky v posledním čtvrtletí roku 1854 byl pro 
obchod s potravinami mnohem závažnější riež válka s Ruskem. 

Zeptá-li se nás někdo, proč se ve Velké Británii přes bohatou 
úrodu udržují vysoké ceny obilí, připomeneme, jak už bylo roku 
1853 nejednou napsáno v „Tribune"334, že freetraderské bludy 
vedly k velini vážným poruchám a chybám v britském obchodu 
s obilím, neboť ceny byly v letních měsících sníženy pod svou nor
mální úroveň, ačkoli jen zvýšení mohlo zajistit, aby se vytvořily 
nutné zásoby a dostatečné množství objednávek na budoucí do
dávky obilí. Tím se stalo, že dovoz za červenec, srpen, září a říjen 
1854 dosáhl pouze 750 000 kvarterů proti 2 132 000 kvarterů za 
tytéž měsíce roku 1853. Kromě toho v důsledku zrušení obilních 
zákonů byly v Anglii proměněny v pastviny takové ohromné lány 
orné půdy, že za takového stavu věcí může být i dobrá úroda 
relativně nedostatečná. 

,,A tak Spojené království," jak se píše v přehledu hullské obchodní ko

mory, ,,začíná roku 1855 s velmi malými zásobami dovezené pšenice a s cenami 

skoro tak vysokými jako na začátku roku 1854, a do jara bude skoro úplně zá

vislé na dodávkách vlastních farmářů." 

Příčina anglické obchodní a průmyslové krize z roku 1854, 
která asi stěží dosáhne svých plných rozměrů dřív než na jaře to
hoto roku, je obsažena v těchto několika číslech: hodnota vývozu 
britských surovin a hotových výrobků, která činila roku 1846 
57 786 000 liber št., dosáhla v roce 1853 ohromné částky 98 000 000 
liber št. Z těchto 98 Iniliónů Austrálie, která roku 1842 odebrala 
zboží za necelý milión a roku 1850 přibližně za tři milióny, spotře
bovala v roce 1853 zboží téměř za 15 miliónů; Spojené státy, které 
roku 1842 spotřebovaly anglického zboží jen za 3 582 000 liber št. 
a roku 1850 za necelých 15 000 000 liber št., nakoupily v roce 1853 
za ohromnou sumu téměř 24 000 000 liber št. Není třeba dál vy
světlovat, že americká krize se nutně odrazila na anglickém ob
chodě a beznadějně přeplněných trzích. Roku 1837 následovala 
americká krize těsně po anglické krizi z roku 1836, kdežto nyní při-
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chází krize v Anglii až po krizi v Americe, ale v obou případech 
má krize zřejmě stejné kořeny - neblahé fungování anglického 
průmyslového systému, který nutně vede k nadvýrobě ve Velké 
Británii a k nadměrné spekulaci ve všech ostatních zemícp.. Austral
ský a severoamerický trh naprosto nejsou výjimkou, oba jsou téměř 
stejně závislé na Anglii, a tak jsou jen nejnápadnějším ukazatelem 
celkové situace na světových trzích. 

,,Stojíme tváří v tvář faktu, že zahraniční trhy jsou přeplněny a až na ně
kolik málo výjimek i zisky jsou nepatrné," píše se v jedné manchesterské zprávě 
o bavlnářském průmyslu. ,,Většina zahraničních trhů," praví se v jiné zprávě,
týkající se hedvábnického průmyslu, ,,které obvykle pohlcují přebytečnou
produkci našeho průmyslu, prodělává těžké následky přeplnění." ,,Výroba byla
nadměrně rozšířena," hlásí zpráva o bradfordské výrobě česané příze, ,,a po
určitou dobu nacházelo zboží odbyt na zahraničních trzích. Bylo uzavřeno
mnoho riskantních obchodů a neuváženě se vyváželo za hranice, což ovšem ve
většině případů mělo - jak ani není třeba připomínat - velice neuspokojivé
výsledky."

Takových citátů z obchodních oběžníků velkých průmyslových 
firem, které nám došly parníkem „Pacific", bychom mohli uvést 
celou řadu. 

Revoluce ve Španělsku a zesílení podloudnictví, které po ní 
následovalo, vytvořily v této oblasti výjimečně výhodný trh pro 
britské zemědělské výrobky. Vzhledem k obavám, které vyvolala 
válka na Východě, byl dost dlouho jediným nepřeplněným trhem 
trh levantský, ale jak se dovídáme, asi před třemi měsíci si Lanca
shire usmyslil dohonit,\'< co bylo v této oblasti zameškáno; a nyní 
máme zprávy, že Cařihrad je napěchován spoustou bavlněných, 
hedvábných, železářských, nožířských a jiných anglických výrobků. 
Jedinou zemí, ve které politické události asi opravdu měly citelný 
vliv na rozvoj obchodní krize, je Čína. 

,,Naděje na postupný růst našeho vývozu do Číny," píše jedna manchester
ská firma, ,,se téměř nadobro zhroutily, a povstání, které v přítomné době v této 
zemi vypuklo a zpočátku se zdálo příznivé pro zahraniční styky, ukazuje se nyní 
jako počátek rozvratu země a úplného zničení obchodu. Vývozní obchod s Čí
nou, do jehož růstu jsme kdysi vkládali velké naděje, skoro úplně ustal." 

Naši čtenáři si snad pamatují, že když čínská revoluce 335 po
prvé začala nabývat vážných rozměrů, předpovídali jsme ničivé 
následky, na něž si nyní stěžují anglické exportní firmy. 

644 

OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÁ KRIZE V ANGLII 
. 

Popíráme sice jakoukoli souvislost mezi válkou a obchodní 
a průmyslovou krizí, jejíž příznaky se objevovaly, ještě když si na 
vojnu nikdo ani nevzpomněl, ale přitom je nám samozřejmě jasné, 
že válka může nebezpečně zhoršit těžkou zkoušku, kterou bude 
muset Velká Británie podstoupit. Protahování války znamená 
zvyšování daní a zvyšování daní rozhodně není prostředkem, jak 
čelit zmenšování příjmů. 

Napsal K. Marx 11. ledna 1855 
OtiJténo jako úvodn{k 
v „New-Tork Daily Tribune", 
č{s. 4294 z 26. ledna 1855 

Podle textu novin 
Přeloženo z angličtiny 
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HOSTINŠTI A SVĚCENI NEDĚLI. 

. CLANRICARDE 

Londýn 19. ledna. V „Morning Advertiser" se nyní vede velmi 
živý spor o to, zda se koaliční vládě právem či neprávem vytýká 
„stupidnost". Urquhart ze svého hlediska, které předpokládá tajné 
dorozumění vlády s Ruskem, hájí vládu celkem šťastně proti výt
ce z neschopnosti. 

List „Morning Advertiser" je mezi londýnskými novinami 
zvláštní zjev. Je vlastnictvím „Ochranného sdružení hostinských 
s výčepnickou koncesí", založen byl za dobročinným účelem, totiž 
k podpoře sirotků, vysloužilců a zbankrotovaných obchodníků 
a je hned za „Times" nesporně nejrozšířenějším londýnským dení
kem. Samozřejmě jistě ne zásluhou své redakce, kterou vede jistý 
Grant, bývalý stenograf. Tento Grant se oženil s dcerou nejdůleži
tějšího činitele „ochranného sdružení", totiž Homera, ,,velkého 
Homéra", jak mu říkají sdružení hostinští, a tento veliký Homer 
udělal svého malého zetě šéfredaktorem listu „Morning Adverti
ser". Tím, že společnost měla možnost protlačí t „Advertiser" do 
každého výčepu, ba i do většiny „lepších" hostinců, byl položen 
materiální základ jeho velikosti. Ovšem za svůj vliv vděčí list té 
okolnosti, že není redigován, nýbrž je spíše diskusní tribunou, kde 
si může každý čtenář povědět své. Protože nebyl uznán za hodna 
být počítán do sboru „ctihodného" londýnského tisku, mstí se této 
společnosti tím, že poskytuje své stránky nejen veřejnosti, ale čas 
od času i významnějším literátům, kteří se nezaprodali žádné straně. 

Od listu „Morning Advertiser" se dá organicky přejít na pivo 

646 

HOSTINŠTÍ A SV�CENf NED�Lf. - CLANRICARDE 

a na poslední pivní zákon pana Wilsona Pattena. Tento nedávný 
státní převrat klerikálů vyvolal mnoho žertů a dokázal, že shake
spearovské vzory kvetou bujnými květy i v druhé polovině 19. sto
letí. Vážnou stránkou věci je však všeobecný údiv nad troufalostí 
církve zasahovat rušivě do občanského života a pokoušet se jej 
regulovat. Lidové masy se už natolik odcizily církvi, že takové po
kusy chápou jako „practical jokes"*, které je třeba uvést do pří
slušných mezí, jakmile začínají být nechutné. Klerikální strana, 
která nechápe svou situaci, měla tu troufalost, že uspořádala včera 
večer v Nottinghamu veřejné shromáždění, na němž předložila 
návrh, aby byla parlamentu zaslána petice s žádostí zavřít všechny 
hostince nejen v době nedávno stanovené Wilsonem Patte
nem, nýbrž přes celou neděli. Na shromáždění se sešlo ohromné 
množství dělnického posluchačstva a po bouřlivé schůzi prosadil 
jeden tovární dělriík jménem Hatton velkou většinou hlasů- tento 
pozměňovací návrh: 

„Podat parlamentu petici, aby byly v neděli zavřeny všechny kostely 
a kaple." 

Tvrdí se, že lord Lyndhurst hodlá, hned jakmile se znovu sejde 
parlament, vystoupit v Horní sněmovně se všemi obviněními proti 
vládě. V jednacím období 1853-1854 hrál, jak známo, roli „rá
doby" vůdce protiruské opozice mezi pairy markýz Clanricarde. 
Jenomže dopisy, které napsali on a jeho syn lord Dunkellin - když 
byl lord Dunkellin propuštěn z ruského zajetí - caru Mikulášovi, 
už teď nedovolují, aby v této hře pokračoval. Douglas Jerrold, 
známý humorista, poznamenává v „Lloyďs Paper" v souvislosti 
s Dunkellinovým dopisem: 

,,Mikuláš je podle lorda Dunkellina opravdu velký muž z toho podivu
hodného důvodu, že pustil lorda Dunkellina na svobodu. Pravím, že je velký, 
protože přemohl i mne, říká v pohádce obr o Palečkovi, jenomže tady prohlašuje 
cara za velikého muže trpaslík." 

Ten, kdo se seznámil s Modrými knihami, uveřejněnými roku 
1841 o turecko-egyptských záležitostech336, ví, jakou úlohu hrál 
markýz Clanricarde jako velvyslanec u petrohradského dvora, a ví 

* - surové žerty. (Pozn. red.)

647 



K. MARX

také to, že lordovy protiruské tirády v Horní sněmovně patří zcela 
do kategorie té opozice, k níž zásadně přechází každý pravý whig, 
když mu bůh nedá úřad. 

Napsal K. Marx 19. ledna 1855 
Otištěno v „Neue Oder-,Zeitung", 
čís. 35 z 22. ledna 1855 

Podle textu novin 
Přelol.eno z němliny 

K.MARX A B. ENGELS

KE KRITICE OBLÉHÁNI 

SEVASTOPOLU 

Londýn 19. ledna. Sir Howard Douglas rozšířil nové vydání 
svého proslulého díla „Námořní dělostřelectvo"337 o kritický do
datek o událostech poslední války. Vycházeje z nejnovějších zku
šeností a opíraje se o úřední a jen jemu dostupný materiál dokazuje 
mimo jiné, že samo loďstvo nic nezmůže proti tvrzím s kasematami, 
jsou-li tyto tvrze dobře vybudovány a řádně hájeny; že bomby jsou 
neúčinné proti masívnímu zdivu; konečně, že ve věžích a tvrzích 
s kasematami, jaké má Bomarsund a Sevastopol, je možné pro
bourat průlomy jen těžkými, nejméně dvaatřicetiliberními oblé
hacími děly, a to starým způsobem, kdežto z paluby lodi se pro 
nejisté míření nikdy nemůže dosáhnout průlomu, aniž je loď vysta
vena jisté záhubě. Co se týče speciálně krymského tažení, dochází 
Douglas - přestože všemožně straní velitelům na Krymu a při tom, 
že bere oficiózně ohled na své veřejné postavení - k závěru, že 
krymská výprava se nakonec ukáže jako omyl. Ale copak neozná
mily hromovládné „ Times" velikánskou novinu, že Sevastopol 
bude po čtyřicetihodinovém ostřelování vzat ztečí? 

„Máme zprávy ze spolehlivého pramene, a jen z toho důvodu, aby se naše 

informace nedostala do rukou Rusů, neoznamujeme všechny podrobnosti 
o události, ke které má dojít právě v těchto dnech (viz „ Times" od 26. do 31. pro
since). Je nepochybné, že Sevastopol bude v těchto dnech dobyt."

Věc má takovéto pozadí: ,,Times", jak je známo, zuřivě úto
čily na návrh zákona o cizinecké legii, protože se o tomto opatření 
dověděly teprve s ostatním, všedním publikem. Začaly reptat a 
vrčet a čertit se na vládu. Ta byla natolik zbabělá, že jim, aby je 
umlčela, předhodila novinku o zteči Sevastopolu, přičemž vydávala 
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záměr generálů, zamýšlený jen za určitých podmínek a okolností, 
za hotový plán tažení. Není nic divného, že francouzské listy, tedy 
polooficiální orgány, přinesly podobné zprávy, neboť půjčka 500 
miliónů338 byla přede dveřini. Také to, že „Times" sedly na lep, 
lze snadno vysvětlit. Věří totiž každé zprávě, kterou dostanou 
o čtyřiadvacet hodin dříve než ostatní noviny.

Situace na Krymu se trochu zlepšila. Zatímco ztráty Francouzů 
způsobené nemocemi jsou poměrně nepatrné, zatímco jejich jezdec
tvo má dostatek dobrých koní a jejich pěchota je svěží a aktivní, posí
lají Britové i nadále denně 150 mužů do nemocnice a vynášejí 40 až 
50 mrtvých. Jejich dělostřelectvo je bez koní a jezdectvo opěšalé, 
protože se koní používá k přepravě těžkého dělostřelectva z l3ala
klavy, a tím se znehodnocují. Počasí se každé. dva tři dny mění, 
hned prší, hned mírně mrzne, takže bláta nijak neubylo. Protože 
téměř všechny dopravní prostředky pohlcuje dovoz zásob, jejichž 
přísun je stále prvořadým úkolem, není sem možno dopravit ani 
kanóny, ani munici. Mezitím se však zákopy přiblížly k nepřátel
ským opevněním a byla zřízena třetí paralela, kterou nelze vyzbro
jit, ale přesto je ji nutno hájit proti výpadům. Jak daleko jsou zákopy 
od nejbližších objektů útoku, nelze říci, protože zprávy si odporují 
a samozřejmě nejsou oficiální. Některé mluví o 140 až 150 yardech, 
kdežto podle jedné francouzské zprávy je nejbližší bod vzdálen 
ještě 240 yardů. Francouzské baterie, které jsou už dobudovány 
a osazeny děly, musí zatím čekát, protože bezhlavá a úplně zby
tečná listopadová dělostřelba ztenčila zásoby střeliva a opakovat 
takovou bezhlavou palbu by bylo hloupé. A tak Rusové měli a mají 
dost času nejen opravit všechny škody způsobené dřívějšíini útoky, 
nýbrž i po_stavit nová opevnění, a dělají to tak horlivě, že Sevastopol 
je v této chvíli pevnější než kdy předtím. Za situace, kdy byly různé 
obranné linie jedna po druhé bbsazeny vojskem a kdy za poslední 
hradební zdí kolem města byly všecliny velké kamenné budovy 
proměněny v reduty, nepřipadá rozhodující zteč vůbec v úvahu. 
Kdykoli bude znovu zahájeno obléhání, bude muset začít všechno 
od začátku, jen s tím rozdílem, že se baterie posunuly značně blíž 
k městu a mají proto větší účinek. Ale jaká cena se musela za tuto 
výhodu. zaplatit! Právě vypětí spojené se střežením tak rozsáhlých 
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zákopů způsobilo většinu onemocnění v britské armádě, protože 
se vojáci vůbec nemohli vyspat. Kromě toho dělali Rusové dost 
časté výpady, které nebyly sice vždy úspěšné, ale přece jen stačily 
beztak už přetíženého nepřítele umořit. 

Mezitím se turecká armáda postupně dostává do Jevpatorije, 
odkud má operovat proti Simferopolu a zároveň pozorovat Severní 
stranu Sevastopolu. Tato operace, která Turky úplně odděluje od 
anglo-francouzské armády a vytváří tak dvě zcela různé armády, 
je další strategický přehmat a přímo vyzývá Rusy, aby porazili 
každou armádu zvlášť. Ale tento přehmat byl nevyhnutelný. Ještě 
větší chyba by byla soustředit ještě víc vojska na malém heraklej
ském Chersonésu. 

Takové jsou důsledky proslulého „balaklavského bočního 
pochodu".* 

Napsali K. Marx a B. Engels 

19. ledna 1855
Otištěno v „Neue Oder-Z,eitung",

čís. 37 z 23. ledna 1855

Podle textu novin 

Přeloženo z němčiny 

* lV anglickém textu tohoto článku, ktert byl uveřejněn v „New-Y�:.k
Daily Tribune" 3. února 1855, byla tato myslenka rozvedena podrobneJi: 
,, Tak vidíme, jak proslulý boční pocho� na �al�15Iavu vle?� za seJJOu st�le nov.� 
a 'nové chyby.Je docela možné, že Turci utrpi vaznou porazku; vzdyť uz nemaJi 
tu armádu, která bojovala u Calafatu a Silistry, Dezorganizace, zane�bávání 
povinností, nedostatek výzbroje všeho druhu tuto armádu úplně zdemorahz?valy, 
a jinou armádu, která by ji mohla vystřídat, Turecko nemá. Za takové situace 
není naděje, že mírová jednání skončí pádem Sevastopolu. Za celou dobu od 
vylodění spojenců to ještě nikdy nebylo tak málo pravděpodobné jako právě 
teď. Bez nadsázky lze říci, že v celých dějinách válek nebylo tak neúspěšné 
tažení, jako je krymské." (Pozn. red,)
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SKUTEČNÝ CIL VIDENSKÝCH 

JEDN ÁNI. - POLEMIKA PROTI 

PRUSKU. - ,,KOULOVACI VZPOURA" 

Londýn 23. ledna. Západní mocnosti prohlásily, že vídeňské 
rozhovory ani na chvíli nepřeruší jejich válečné operace. Jaký bez:,
prostfední vojenský zisk si tedy Rusko slibuje od těchto předstíraných 
jednání? Na tuto otázku, kterou klade list „Sun"339, lze odpovědět 
velmi pozitivně. Původně tvořil posádku Krymu 6. ruský armádní 
sbor a část 5. sboru. 4. armádní sbor dorazil několik dní před bitvou 
u Balaklavy; v této chvíli je na poloostrově i 3. sbor; 8. divize dora
zila do Bachčisaraje 18. prosince, a 7. a 8. divize s 1. divizí dragou
nů, asi s 240 děly a čtyřmi kozáckými pluky se rozložily u Perekopu.
Divize lehkého jezdectva, která patří k 3. armádnímu sboru, byla
předsunuta proti Jevpatoriji, kterou pozoruje. Óili skoro polovina
ruské aktivní armády (zálohy nepočítáme) je na Krymu nebo posád
kou v Oděse, Chersonu a Nikolajevu a části 2. armádního sboru
(Paňutinova) jí mají přijít na pomoc. Jaká je skutečná síla těchto
dvanácti pěších a šesti jezdeckých divizí po ztrátách v neblahém
tažení a ve vyčerpávajících pochodech, se samozřejmě nedá říci,
protože nevíme, zda nebyly ztráty nahrazeny novými posilami.
Ale v každém případě musí mít nejméně 100 000 bojeschopných
mužů, a to nepočítáme vojáky, námořní pěchotu a námořníky,
kteří jsou v Sevastopolu. Toto ohromné soustředění vojsk na Krymu,
které pohltilo alespoň čtvrtinu všech ruských ozbrojených sil, vy
světluje, jak je pro cara Mikuláše důležité zaplést Rakousko do
nových jednání, dokud se nezaplní mezery ve volyňsko-podolské
armádě, způsobené posledními operacemi.

Uveřejnění nejnovějších pruských, rakouských a francouzských 
depeší se v předvečer řádného parlamentního zasedání využívá 
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stejně, jako se v předvečer mimořádného parlamentního zasedání 
využívalo smlouvy z 2. prosince340

• Vládním tiskovým orgánům se 
naskytla vhodná příležitost odrazit útoky na anglický způsob vedení 
války protiútokem na pruskou diplomacii. Dva nejhorlivější vládní 
listy, ,,Globe" a „Morning Chronicle", nasadily v polemice proti 
Prusku zvlášť ostrý tón. 

Koulovací vzpoura", k níž zde došlo minulou neděli, je no-
" 

. 

vým důkazem, jak troufalá domýšlivost klerikální strany a Její 
návrh zákona propašovaný parlamentem a zpřísňující svěcení ne
dělí pouze provokují anglický lid k divokým a rozpustilým demon
stracím. Minulou neděli se v době ranních bohoslužeb poblíž kostela 
sv. Martina na Trafalgar Square srotil zástup asi 1500 osob, který 
se bavil tím, že bombardoval omnibusy, drožky a chodce sněhovými 
koulemi. Pro povyk před vchodem do kostela musely být služby 
boží úplně přerušeny. Když zasáhla policie, stala se hlavním cílem 
útoků a po několika minutách část policistů neviděla na krok, pro
tože měli na ramenou, na kloboucích atd. celé hromady -sněhu. 
Vojáci, kteří chtěli odejít z kostela a vrátit se do kasáren, byli ener
gicky donuceni. k ústupu a jejich anglické flegma bylo podrobeno 
těžké zkoušce. Bylo nutno vyslat na bojiště dalších sto strážníků. 
Nakonec použila policie obušků a došlo k prudké bitce. Ótyři hlavní 
vůdcové vzpoury byli zatčeni a odvlečeni na policejní stanici, přes
tože se je lid několikrát pokusil v Chandos Street a Russell Street 
osvobodit z rukou strážců pořádku. Včera se tito pánové octli před 
policejním soudem v Bow Street. Dostavili se rovněž zástupci 
církevní rady kostela sv. Martina, aby proti nim svědčili. Všichni 
hrdinové byli odsouzeni k pokutě 40 šilinků nebo čtrnácti dnům 
vězení, a tím letopisy „koulovací vzpoury" končí. Rozhodně však 
je tím vyvráceno tvrzení knížete de Ligne, který v době nizozem
ského povstání proti Josefu II. odmítl zasáhnout, protože prý je 
zima, a sníh nejde dohromady s povstáním. 

Napsal K. Marx 23. ledna 1855 
Otištěno v „Neue Oder-Z,eitung", 
éls. 43 z 26. ledlla 1855 

Podle textu novin 
Přeloženo z nlméiny 
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NEUVEŘEJNĚNÝ ÚRYVEK 

ZE SÉRIE ČLÁNKŮ 

R E V O L U Č N 1 Š P A N Ě L S K O "341 

. . . [přivést nazpět pod] prapor revoluce Ballesterosovu ar
mádu, která po kapitulaci svého vůdce zůstala soustředěna v Priegu, 
I O mil na sever od Malagy. 

Při této své druhé cádizské expedici 342 byl (Riego) zajat jed
ním z oddílů generála Molitora, předán apoštolské juntě a odvezen 
do Madridu, kde byl popraven 7. listopadu, čtyři dny před Ferdi
nandovým návratem do hlavního města. 

,,Non por suo culpa caja Riego, 
Por traición 

D'un vil Borbon" 

(,,Nezhynul Riego svou vinou, ale zradou podlého Bourbona.") 
Když Ferdinand přijel do Madridu, přišli ho pozdravit důstoj

níci „pravověrné junty"343
• Když odešli, řekl svým dvořanům roz

hořčeně: ,,Jsou to stále tíž psi, jen obojky mají jiné." 
Počet mnichů, který roku 1822 dosahoval celkem 16 310, 

vzrostl roku 1830 na 61 727, což znamená přírůstek 45 417* za 
osm let. Z madridské „Gacety" vidíme, že za jediný měsíc od 24. 
srpna do 24. září 1824 bylo uvězněno, oběšeno a rozčtvrceno 1200 
lidí, a to tehdy ještě nebyl vyhlášen barbarský dekret proti komu
nérům344, svobodným zednářům atd. Universita v Seville byla na 
řadu let zavřena a namísto ní byla zřízena státní škola pro býčí 
zápasy. 

Bedřich Veliký položil svému ministru války při jedné roz
mluvě otázku, která z evropských zemí se dá podle jeho názoru 

*" Dále je v rukopise škrtnuto: ,,profesionálních žebráku". (Pozn. red.) 
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nejtíž rozvrátit? Když viděl, že ministr je poněkud v rozpacích, 
odpověděl sám: ,,Španělsko. Jeho vlastní vláda se totiž už po léta 
snaží je rozvrátit, ale nadarmo." 

Zdá se, že Bedřich Veliký předvídal vládu Ferdinanda VII. 
Porážku revoluce z let 1820-1823 lze snadno vysvětlit. Byla 

to buržoazní revoluce, či spíše revoluce měst, neboť venkov, ne
vědomý, pomalý, oddaný okázalým církevním obřadům, zůstal 
pasívním divákem bojového střetnutí, jehož smysl stěží chápal. 
V těch několika málo provinciích, kde se venkovské obyvatelstvo 
výjimečně aktivně účastnilo boje, stálo spíše na straně kontrarevo
luce. Není to nic divného ve Španělsku, v tomto „skladišti prastarých 
zvyklostí, v tomto muzeu, kde se uchovává všechno, co se všude 
jinde už přežilo a upadlo v zapomnění", v zemi, kde v době války 
za nezávislost bylo vidět rolníky nosící ostruhy ze zbrojnice v Al
hambře a vyzbrojené halapartnami a píkami jemné starobylé práce, 
jakých se používalo ve válkách z 15. století. Kromě toho bylo špa
nělskou zvláštností, že každý rolník, který nade dveřmi své bídné 
chýše měl do kamene vytesaný šlechtický erb, se považoval za šlech
tice, a že tedy venkovský lid, ač ubohý a zbídačený, vcelku netrpěl 
nikdy vědomím hlubokého ponížení, které tak rozhořčovalo rol
níky v ostatních zemích feudální Evropy. Že revoluční strana ne
dovedla spojit zájmy rolnictva s hnutím měst, to tvrdí dva lidé, 
kteří hráli v revoluci důležitou úlohu, generál Morillo a San Miguel. 
Morillo, kterého naprosto nemůžeme podezřívat ze sympatií k re
voluci, psal z Galicie vévodovi Angoulemskému: 

„Kdyby kortesy schválily zákon o seňoriálních právech a odebraly tak 
grandů"m jejich statky ve prospěch lůzy, měla by Vaše Výsost co činit s počet
nými a silnými vlasteneckými armádami, které by se živelně vytvořily, jako se to 
stalo za podobné situace ve Francii." 

Naproti tomu San Miguel (viz jeho knihu „Občanská válka 
ve Španělsku", Madrid 1836345) píše: 

„Největší chybou liberálů bylo to, že neviděli, jak se velká většina národa 
staví k novým zákonům lhostejně nebo dokonce nepřátelsky. Kortesy vydaly 
řadu dekretů, které měly zlepšit materiální postavení lidu, nemohly však při
nést výsledky tak rychle, jak by to byla žádala situace. Ani snížení desátku na po
lovinu, ani prodej klášterních statků nepřispěly ke zlepšení materiálního po
stavení nižších vrstev rolnictva. Prodejem klášterních statků se naopak zhoršila 
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situace starých nájemců, protože půda přešla z rukou shovívavých mnichů 
do rukou vypočítavých kapitalistů a nájemné se zvýšilo. Tím se stalo, že slepá 
náboženská víra této početné třídy, prodejem církevního majetku už narušená, 
znovu zesílila, podnícena materiálními zájmy." 

Revoluční měšťané se tím odcizili velké většině národa a ve 
svém boji proti grandům, venkovskému duchovenstvu, církevní 
moci a králi, který byl představitelem všech těchto přežilých ele
mentů společnosti, byli proto chtě nechtě zcela závislí na armádě 
a jejich �elitelích. Už samo postavení, které si armáda takto vydo
byla v revolučním boji, a její odtrženost od mas z ní činily nástroj 
nebezpečný pro toho, kdo ho používal, ale neškodný pro toho, na 
něhož měl dopadnout. A konečně příslušníci horní vrstvy buržoazie, 
takzvaní moderados, brzy ochladli vůči revoluci a pak ji zradili, 
ukolébáni nadějí, že se dostanou k moci prostřednictvím francouz
ské intervence a budou, i když sami nepřiložili ruce k dílu, sklízet 
ovoce nastolení nové společnosti a nepřipustí, aby ho užívali 
plebejci. 

Kladný výsledek revoluce z let 1820-1823 se neomezil jen na 
velké vření, které rozšířilo myšlenkový obzor dosti širokých vrstev 
a vtisklo jim nové rysy. Produktem revoluce byla i druhá restau
race346, za níž se přežilé prvky společnosti ukázaly v takové podobě, 
že už byly nesnesitelné a neslučitelné s národní existencí Španělska. 
Hlavním úkolem revoluce bylo zostřit antagonismus na takový 
stupeň, kdy už není možný žádný kompromis a kdy je nevyhnutelná 
válka na život a na smrt. Podle slov samotného lorda Liverpoola 
nebylo nikdy při žádné významné politické přeměně tak málo ná
silí a krveprolití jako za španělské revoluce z let 1820-1823. Vidí
me-li tedy, že občanská válka z let 1833-1843347 ohněm a mečem 
vyhubila přežilé prvky španělské společnosti* a poskvrnila se suro
vými činy, nesmíme připisovat nesmiřitelnost tohoto období cha
rakterovým zvláštnostem španělského národa, ale působení stej
ných okolností, jaké vedly k vládě teroru ve Francii. Zatímco Fran
couzi vládu teroru centralizovali, a tím zkrátili dobu jejího trvání, 
Španělé, věrni svým tradicím, ji decentralizovali, a tím i prodloužili. 
Vzhledem k španělské tradici by revoluční strana sotva zvítězila, 

* Dále je škrtnuto: ,,moc feudálů a klášterů". (Pozn. red.)
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kdyby svrhla trůn. Ve Španělsku musela dokonce i revoluce vystu
povat jako pretendent trůnu, měla-li být úspěšná. Boj dvou spole
čenských zřízení musel mít formu boje protichůdných.dynastických 
zájmů. Španělsko 19. století prodělalo svou revoluci celkem snadno, 
když jí mohlo dát formu občanských válek 14. století. A byl to 
Ferdinand VII., kdo dal revoluci královské jméno - jméno Isa
bely, zatímco kontrarevoluci odkázal svého bratra clona Carlose, 
Dona Quijota Svaté inkvizice. Ferdinand zůstal až do konce věrný 
sám sobě. Když celý život klamal falešnými sliby liberály, mohl 
si snad odepřít potěšení oklamat na svém úmrtním loži servily848? 
V náboženských věcech byl vždycky skeptikem. Nebyl s to dojít 
k přesvědčení, že by někdo - byť by to byl sám Duch svatý - mohl 
být tak hloupý a mluvit pravdu. 

Napsal K. Marx 21. listopadu 1854 
Poprvé otištérw rusky 
v časopise „Novaja i rwvejšaja istorija", 
é{s. 3, 1957 

Podle rukopisu 
Pfelolerw z angličtiny 

B. ENGELS

K R O N Š TA D T S K Á P E VN O S T349 

Od té 'doby, co sir Charles Napier vyplul do Baltského moře 
a dostal od prvního lorda admirality „plnou moc vyhlásit válku", 
lehkovážnější část britské veřejnosti stále čeká, že zakrátko uslyší 
o bombardování Kronštadtu, o tom, že byly dobyty přístupy
k Petrohradu, a možná (kdoví?) i o tom, že na třpytivé jehle paláce
ruské Admirality zavlála anglická vlajka.

Tyto naděje se opírají o jeden velmi správný předpoklad, a to, 
že Kronštadt je rozhodující bod pro každý námořní útok proti 
Rusku v oblasti Baltského moře. Zmocněte se Kronštadtu a Petro
hrad vám bude ležet u nohou, ruské válečné loďstvo přestane existo
vat a Rusko bude zase jen tím,.čím bylo před Petrem Velikým. 
Kdyby Anglie, která má v Baltském moři síly potřebné pro takový 
čin, vyplýtvala z těchto sil víc, než je absolutně nezbytné, v útocích 
na vedlejší body, dopustila by se základní chyby, jejíž důsledky by 
mohly mít rozhodující význam ještě pro další dvě nebo tři tažení. 
Ale chápeme-li my životní důležitost Kronštadtu, vědí o ní velmi 
dobře i Rusové a zařídili se podle toho. Tento klíč k Rusku je ob
klopen dvojím a trojím pancířem, který se ježí dobře tisícovkou děl. 

Je dobře známo, že Kronštadt zaujímá jihovýchodní cíp ma
lého ostrova, dlouhého asi pět mil, který uzavírá zužující se část 
Finského zálivu asi 16 mil od ústí Něvy. Záliv na obou stranách 
ostrova je vesměs velmi mělký a jsou v něm pouze dva kanály 
splavné pro námořní lodi. Jeden kanál vede severně od ostrova 
ve vzdálenosti asi dvě až tři míle od jeho severního břehu a je hlu
boký nejméně čtyři sáhy*; čtyři míle od východního konce ostrova 

• Námořní sáh = 182 cm. (Pozn. red.)
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se stáčí a přibližuje se k východnímu konci ostrova až na 1400 
yardů, ztrácí však asi sáh hloubky. Tak je celý severovýchodní 
břeh ostrova, kromě západního a východního konce, mimo dostřel 
děl každé válečné lodi proplouvající tímto kanálem. Proto jsou 
také jen tyto konce opevněny - západní chrání Kateřinina, Ale
xandrova a Michalova tvrz, a na východním konci ostrova jsou 
hradby samotného města a dvě baterie zřízené na písčitých mělči
nách asi 1000 yardů před hradbami; větší z těchto dvou baterií 
je prý však v rozvalinách. Na úrovni severního břehu ostrova, mezi 
obrannými stavbami na východním a západním konci, je plnou 
míli od břehu vybudována na písčité mělčině ještě jedna baterie, 
která je ovšem také mimo dostřel lodních děl ze čtyřsáhového 
kanálu. 

Severní průplav se tedy pro svou celkovou vzdálenost od 
obranných staveb, pro velmi spletitou navigační dráhu a pro 
značnou mělkost jeho jihovýchodního konce dá pro vážný útok na 
Kronštadt považovat za nepoužitelný. Za určitých okolností, kdy by 
jisté rozptýlení sil pravděpodobně nemělo zhoubné následky, bylo 
by možno tímto kanálem poslat několik lehčích lodí kolem ostrova, 
kde by po umlčení nepříliš hrozivé palby východní baterie mohly 
zaujmout velmi výhodné stanoviště pro bombardování města Kron
štadtu; město, v němž jsou nejep. hlavní ruské námořní sklady 
a loděnice v Baltském moři, ale také obrovské soukromé zásoby 
dřeva, je plné hořlavého materiálu, a několik šťastných zásahů 
dělostřeleckými granáty by způsobilo obrovský požár, který by 
za jednu noc zničil zásoby válečného loďstva nashromážděné za 
celá léta. Zda je skutečně možné, aby dostatečný počet lehkých 
válečných lodí zaujal takové postavení, to by ukázala zevrubná 
obhlídka: situace přímo na místě spolu s novým přeměřením 
hloubky; :prospěšnost takového kroku pak závisí na poměru sil. 
Zde můžeme mluvit jen o tom, co se na základě srovnání nejspoleh
livějších dosažitelných zpráv zdá na dálku proveditelné. 

Jako hlavní směr útoku zůstává tedy jižní kanál, vedoud do 
Velké a Malé rejdy, kterým se jinak říká úžiny. Zde se čtyři sáhy 
hl�boký kanál, který je na úrovni severozápadního konce ostrova 
široký několik mil, náhle zužuje a ve vzdálenosti dvou.mil od vnitř-
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ního přístavu je široký asi míli; dál pak tvoří velmi ostrý úhel,jehož 
vrchol leží proti válečnému přístavu. Zde je kanál přerušen úzkým 
písečným nánosem, který se táhne od velké oranienbaumské písčiny 
k ostrovu, a maximální hloubka kanálu se tu zmenšuje na 3½ sáhu. 
Rusové se pečlivě starají o to, aby svému válečnému přístavu za
chovali toto přirozené opevnění, i když by nedalo mnoho práce 
odstranit je bagrem. Tento čtyřsáhový kanál, jehož střední pla
vební dráha je všude nejméně 4½ sáhu hluboká a tedy splavná 
pro největší válečné lodi, je přístupovou linií ke Kronštadtu, a roz
hodný boj se musí odehrát ve vrcholu úhlu, kde kanál není v délce 
jeden a půl míle nikde širší než 400 yardů. 

Kanál chrání nejrozmanitější opevnění, od předpotopních sta
veb Petra Velikého až po stavby nejmodernější a hrozivé konstrukce 
se dvěma či třemi řadami děl nad sebou. Je pozoruhodné, že nej
důležitější body chrání stará a nevhodně vybudovaná opevnění: 
to je slabina Kronštadtu. Stará opevnění jsou malé baštované stav
by, kde děla pálí zpoza otevřených náspů; kasematních děl je 
tu málo nebo nejsou vůbec žádná; bašty jsou mimořádně malé 
a úzké, a proto počet děl, která jsou na nich umístěna, je v po
měru k délce fronty neobyčejně malý. Kromě toho je třeba po
znamenat, že polovina těchto děl je vesměs zamířena na mělčiny, 
odkud se dá čekat nejvýš útok dělových člunů. Ale takovým opev
něním jsou nebezpečné i dělové čluny. 

Moderní obranná zařízení jsou naproti tomu konstruována 
podle systému, který poprvé zavedl Montalembert a kterého se od té 
doby s většími či menšími úpravami všeobecně používá zvláště 
u pobřežních a přístavních obranných staveb. Příkladem širokého
uplatnění Montalembertova systému pro tento účel může být vedle
Kronštadtu také Cherbourg a Sevastopol. Tato zařízení se vy
značují tím, že mají dvě nebo tři řady děl umístěné nad sebou,
přičemž spodní řada děl je umístěna v kasematech, to jest v malých
klenutých prostorách, kde jsou děla i obsluhy co nejvíc chráněny
před nepřátelskou palbou. Jedině horní řada děl stojí za nezakry
tým náspem, ale díky svému vyvýšenému postavení, které je nad
úrovní horní paluby i těch největších trojpalubních lodí, jsou dobře
chráněna před účinky střel. Teprve zkušenost z útoku ukáže, zda
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byly tyto pevnůstky skutečně konstruovány dost důkladně, aby 
vydržely otřesy způsobené vlastní palbou a účinky palby nepřátel; 
jestliže ano, budou pro spojence velmi tvrdým oříškem. 

Kolem kronštadtského kanálu můžeme rozlišovat tři linie 
opevnění. 

První, čili vnější linie, obklopuje v půlkruhu vjezd do Velké 
rejdy, neboli tu část čtyřsáhového kanálu, která je široká půl míle 
až míli. Pravé, čili severní křídlo tohoto postavení tvoří: Petrova 

tvrz, bezvýznamná luneta na ostrově, asi 1400 yardů od hlubokého 
kanálu; baterie mof,dífů, také na ostrově, půl míle na východ, kterou 
je možno považovat za úplně bezcennou; a Konstantinova tvrz, silná, 
z týlu uzavřená luneta, vybudovaná na písčité mělčině 1000 yardů 
od místa, kde začíná hloubka, přesně před baterií moždířů. Tato 
tvrz je konstruována moderním způsobem a má 50 děl ve dvou 
řadách. Slouží k obraně vnějších přístupů a může znepokojovat 
formující se loďstvo; ale jakmile ji lodi minou, nebude polovina 
jejích děl k ničemu. 

Střed první linie tvoří Alexandrova tvrz (jiná než ta na severním 
konci ostrova, o níž jsme se zmínili dříve), polokruhová stavba vy
budovaná na hloubce tří sáhů, 400 yardů od hlubokého kanálu 
v místě, kde se kanál zužuje na půl míle. Tato pevnůstka tedy může 
postřelovat kanál v celé šíři, a jakkoli na plánech a mapách vypadá 
malá, má plných dvaasedmdesát děl ve třech řadách. Má-li tato 
věžovitá pevnůstka dost důkladnou konstrukci a dobře větrané 
kasematy, aby se v nich nedržel dým, bude s ní mít co dělat ně
kolik trojpalubních lodí. 

Za ní leží stará Citadela, luneta, jejíž bezvýznamnost dokazuje 
sama existence nové pevnůstky, která překrývá palebný úsek polo
viny jejích děl. 

Konečně levé, neboli jižní křídlo tvoří Risbankova tvrz a baterie, 

umístěné jižně od vstupu do Velké rejdy. Tato pevnůstka, vybudo
vaná v minulém století, byla zmodernizována, takže část jejích 
děl je rozmístěna ve dvou řadách a celkový počet děl vzrostl na 
padesát. Ale při tom všem zaujímá daleko větší plochu než moderní 
pevnůstky a její fronta proti rejdě je dlouhá nějakých 300 yardů; 
kromě toho je tuto frontu možno postřelovat podélně, a to zčásti 
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z hlubokého kanálu a úplně z postavení, jež mohou lehčí lodi za
ujmout půl míle na západ na hloubce 3 až 3½ sáhu. Aby se tomu 
zamezilo, byla 600 yardů za tvrzí v týlu vybudována Risbankova 
baterie, její pozice je však k tomuto účelu málo vhodná. Risbankova 
tvrz leží přesně míli na jih od Alexandrovy tvrze, a obě společně 
mohou postřelovat vstup do Velké rejdy křížovou palbou. 

Tato první obranná linie by sama o sobě nebyla tak hrozivá, 
kdyby nebyla podstatně podporována palbou na větší vzdálenost 
z druhé. linie. Druhá linie chrání celou Velkou rejdu i vstup do 
Malé rejdy. Tvoří ji dvě boční obranné stavby - tvrz Petra Prvního 
(stará, špatně konstruovaná tvrz na způsob korunové hradby, 
umístěná půl míle na východ od Alexandrovy tvrze, má na 250 yar
dové frontě jen 24 děl) a Kronšlot (baštovaná starodávná stavba s pěti 
frontami, z nichž dvě jsou obráceny k mělčinám a jsou proto bez
cenné; přestože jeho nejdelší diagonála měří 400 yardů, má pouze 
36 děl) - a konečně opevněná západní hradba óbchodn{ho pfistavu 
uprostřed. Tato hradba vybíhá z vlastního ostrova Kronštadtu 
a pokračuje zálivem až k samému okraji hlubokého kanálu, širo
kého v tomto místě jen 300 yardů, s nímž svírá pravý úhel. Hradba, 
na které je umístěno 70 děl a 12 moždířů - část z nich je ovšem 
sňata a sotva je schopna účinné palby na lodi - může ve spojení 
s hlavními frontami tvrze Petra I. a s dvěma frontami Kronšlotu 
vést velmi účinnou křížovou palbu na celou vnitřní polovinu Velké 
rejdy, kde působí lodím překážky palba z první linie a kde je pla
vební kanál úzký; pro všechny lodi s výjimkou šroubových parníků 
by proto bylo krajně obtížné zaujmout tu dobré postavení s dosta
tečnými silami. 

Třetí linii, to jest bezprostřední obranu Malé čili vnitřní rejdy, 
tvoří na jižní straně kanálu třetí (severovýchodní) fronta Kron
šlotu, a na severu a na východě opevněné hradby obchodního, 
středního a válečného přístavu. Hradba válečného přístavu, na
vazující v tupém úhlu na východní konec středního přístavu, dává 
možnost postřelovat po délce celou Malou rejdu, zatímco jižní 
hradba obchodního a středního přístavu chrání rejdu čelní palbou. 
Obě hradby jsou z boku chráněny několika baštami, opevněnými 
branami a jinými výčnělky. Protože hluboký kanál tu není nikde 
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širší než 250 yardů, byl by boj opravdu vražedný, ale sotva lze 
pochybovat o tom, že než by lodi mohly proniknout tak daleko, 
musel by Kronštadt kapitulovat. 

Ústřední stavba této třetí linie, a jediná, která kdy může být 
prakticky užitečná, je Menšikovova tvrz - první bašta, počítáme-li 
od západu, v jižní hradbě obchodního přístavu. Tato bašta byla 

přebudována na věž úctyhodných rozměrů a má 44 děl ve čtyfech 
řadách nad sebou, z nichž polovina postřeluje podélně větší část 
Malé a Velké rejdy a druhá polovina, podle směru jejích střílen, 
zřejmě není vůbec k ničemu. Zda nebudou čtyři řady děl příliš 
velkým zatížením pro mělké základy stavby, to se teprve ukáže. 

Je třeba dodat, že ze souše je Kronštadt opevněn regulérními 
baštovanými frontami; dobýt je by vyžadovalo řádného obléhání 
a takové obléhání v bahnité půdě malého ostrova, s loďstvem jako 
jedinou operační základnou, by bylo velice obtížnou záležitostí. 
Má-li být Kronštadt dobyt, musí být dobyt z moře. 

Rozumí se, že jsme mohli popsat pouze stálá opevnění, a to 
podle nejnovějších přehledů a vojenských hlášení. Za posledních 
několik let mohlo dojít k nějakým změnám, ale není pravděpodobné, 
že by tyto změny byly příliš důležité. 

Shrnujeme. Osud každého útoku na Kronštadt se musí roz
hodnout ve Velké rejdě, a jediná opevnění, která tu mohou účinně 
bojovat proti útočícímu loďstvu, jsou Alexandrova tvrz, tvrz 
Petra I., Risbankova tvrz, dvě fronty Kronšlotu, západní přístavní 
hradba a Menšikovova tvrz. Dohromady mohou pálit na útočníka 

zároveň ze 350 děl, z nichž většina je dobře chráněna hradbami 
a klenutím a střílí úzkými střílnami. Ostatní baterie jsou buď 
zamířeny na jiné cíle v prostoru útoku, nebo jsou bezvýznamné, 
anebo jsou mimo účinný dostřel. Otázka zní: 

Je možné nasadit v tomto úzkém a spletitém kanálu dosta
tečné námořní síly, čelit severní a jižní obranné frontě a umlčet 
jejich palbu, když jsou tyto námořní síly samy vystaveny palbě 
po délce, vedené z přístavní hradby, z Menšikovovy tvrze a z Kron
šlotu? Na tuto otázku odpovědí odborníci válečného námořnictva, 
nepočkají-li raději, až se to doopravdy zkusí. Podle skromných 
znalostí, které jsme měli možnost získat o námořní taktice, bychom 

666 

KRONŠTADTSKÁ PEVNOST 

řekli, že může-li někde převaha šroubových řadových lodí přinést 
výsledky nedosažitelné jak pro plachetní lodi, tak pro kolové par
níky, pak je to zde. 

Opakujeme, že velkou slabinou Kronštadtu jsou pevnůstky 
staré konstrukce. Zabírají nejlepší postavení a největší část výhod
ného prostoru, a přitom jejich palba nemá téměř žádný účinek. 
I když Risbankova tvrz byla zdokonalena, tvrz Petra I. a Kronšlot 
zůstávají neúčinné. Mohly by být poměrně snadno umlčeny a 
možná i obsazeny, a v tomto případě by jich bylo možno využít 
k bombardování města. Ale jakmile lodi proniknou až mezi Ale
xandrovu a Risbankovu tvrz, mají město na dostřel dělostřelec
kých granátů a mohou způsobit obrovské škody, nebudou-li je 
příliš zaměstnávat pevnůstky. 

Napsal B. Engels koncem března 1854 
Poprvé oti1těno roku 1958 

v Marx-Engels, Soéiněnija, 

2. ruské vydán{, sv. 10

Podle rukopisu 
Přeloženo z angličtiny 
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A N G L I C K Á B U R Ž O A Z I E350 

Pozorujeme-li rostoucí moc buržoazních živlů v Anglii, na
padá nás přirozeně myšlenka, že se změněnými okolnostmi se po
stupně změní i dřívější postoj buržoazie k aristokracii a že dosavadní 
vztahy mezi těmito dvěma třídami začnou být v praxi neudrži
telné. Tuto myšlenku potvrzují některé pozoruhodné události, 
k nimž došlo za posledních pět let. Asi před pěti lety byl bohatý 
bankéř Jones Loyd povýšen na peera a dostal titul lord Overstone. 
Za část svého· ohromného jmění si koupil statek v hrabství North
ampton. Aristokracie, věrna své staré politice, se rozhodla přijmout 
ho do svého středu, ale ne proto, že to je milionář, ale protože je 
„vládcem širých lánů". Jakou podmínku však stanovila Jonesu 
Loydovi? Aby přerušil všechny styky s bankovnictvím a obchodem. 
A Jones Loyd na tuto podmínku přistoupil. Jak je vidět, aristo
kracie ani trochu neslevila ze svých tradičních názorů na to, co je 
zapotřebí k tomu, aby se člověk mohl stát peerem. Ale budou vši
chni představitelé vysoké buržoazie tak ústupní jako Jones Loyd? 
Pravděpodobně ne. Ba co víc: je znám případ, kdy velmi vysoce 
postavená osoba po celý svůj život odmítala hodnost peera a za
kázala svým synům, aby ji po jeho smrti přijali. Máme na mysli 
pamětihodný příklad zemřelého sira Roberta Peela. On, syn a vnuk 
lancashirského průmyslníka a továrníka, aspiroval v posledních 
letech svého života na to, stát se vůdcem velkoburžoazie, a třebaže 
se dávno mohl stát peerem, zůstával raději prvním mužem anglické 
Dolní sněmovny a nepřál si odejít z veřejného života tím, že by 
zaujal místo ve Sněmovně lordů. Jeho život je výmluvným dokla
dem toho, že střed přitažlivosti politické moci je kdesi uvnitř 
buržoazní třídy. Jaký příklad revolučnosti a jaký precedens je to 
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místo v jeho poslední vůli - posuzujeme-li je ve světle událostí 
z roku 1848, stále ještě živých v paměti národa - kde Robert Peel 
zakazuje svým dětem přijmout titul peera, bude-li jim nabízen 
za jeho veřejné zásluhy! Na smrtelné posteli se tak krutě po�stil 
rodové aristokracii za všechny posměšky, kterými ho zahrnovala 
za jeho plebejský původ a kterými tak trpěla jeho citlivá duše od 
chvíle, kdy jako hoch přišel poprvé do Harrow. Také lord John 
Russell následoval příkladu sira Roberta Peela. Třebaže byl synem 
a bratrem vévodů z Bedfordu a už dávno se mohl stát peerem, 
rovněž to odmítal. Celkem nedávno bylo toto jeho rozhodnutí 
podrobeno vážné zkoušce. Funkce předsedy tajné rady je skoro 
vždy svěřována peerovi, a když Russell při poslední změně vlády 
přijal toto místo, všichni byli přesvědčeni, že bude povýšen na 
peera. Ale kdepak! Zůstal raději občanem bez šlechtického titulu, 
vzdal se nové funkce, obrátil se na voliče města Londýna a byl 
znovu jednohlasně zvolen do Dolní. sněmovny. Také sir William 
Molesworth, když se začaly šířit pověsti, že má být přijat do Sně
movny lordů, pokládal to za poskvrnu své politické cti a uveřejnil 
prohlášení, že to rozhodně odmítá a že naprosto nemá v úmyslu 
titul peera přijmout.

Ve všech těchto případech šlo o titul peera. Může se ovšem 
zdát, že rytířský titul, s kterým není spojena politická moc, byl 
vynalezen na uspokojení ctižádosti buržoazních parvenu. Takto 
lze vysvětlit povýšení sira Josepha Paxtona, hlavního zahradníka 
vévody z Devonshiru, a dodavatele sira Johna Foxe. Ale může 
rytířský titul uspokojit ctižádost buržoazie ve všech případech? 
Zřejmě ne. Tak třeba inženýr Stephenson s pohrdáním odmítl tuto 
blýskavou hodnost a zcela nedávno následoval jeho příkladu stavitel 
železnic Dargan, zřejmě v přesvědčení, že kdyby přijal tento titul, 
dostal by se do lživého postavení. Marně ho královna navštěvuje 
v jeho překrásném venkovském sídle a prokazuje mu čest, která 
byla dříve vyhrazena pouze nejvyšší aristokracii. Ostýchavý měšťan 
couvá před nabídnutou rukou Veličenstva, zatímco královna Vikto
rie bere zdráhajícího se měšťana za ruku a troufá si prohlásit, že 
feudalismus:v přítomné době potřebuje podporu průmyslových 
vůdců epochy. 

672 

PŘÍLOHY 

Avšak jestliže buržoazie ponenáhlu odnímá moc aristokracii, 
vynořuje se pochopitelně otázka, jakým způsobem bude nově 
získaného vlivu využívat. Na tuto věc se nesmíme dívat z třídního 
hlediska, nýbrž ze širokého lidského hlediska. V této souvislosti se 
stává nejvážnější tato otázka: Jak se tato přeměna projeví na osudu 
a sociálních podmínkách miliónů anglických pracujících? 

Někteří politikové patřící k takzvané liberální škole toho moc 
a moc napovídali o „svazku buržoazie s dělnickou třídou", ale to je 
nesmyslná a chimérická představa. Dělníka od podnikatele, pána 
od sluhy odděluje široká propast. 

Pokud jde o domácí služebnictvo, poslední Talfourdova sen
tence mluví sama za sebe: 

,,Jak neradostné je pomyšlení," říká, ,,že vedle nás žijí mužové a ženy, 

pečující o naše pohodlí a potřeby a sdílející s námi naše obydlí, a my známe jejich 
civ, a povahu tak málo, jako by to byli obyvatelé jiné sféry." 

A aby nebylo možno si splést „obyvatele obou sfér", buržoazní 
dámy, zapomínajíce na to, že ještě poměrně nedávno byly samy 
otrokyněmi, vyžadují na svých služebných, aby nosily „čepce" jako 
odznak příslušnosti k nižší sféře, a zřídka dovolují služebným, aby 
se pěkně strojily, zřejmě ze strachu, aby se neztratily vnější znaky 
vlastníků, ne-li půdy, pak alespoň peněz.

Pokud jde o nejrůznější druhy námezdních dělníků, je jejich 
poměr k zaměstnavatelům takovýto: Všichni vědí, jak se podnika
telé bránili zákonu o desetihodinovém pracovním dnu. Toryové, 
ze vzteku nad ztrátami, které jim způsobilo nedávné zrušení obil� 
ních zákonů, pomohli dělnické třídě tento zákon prosadit, používa
jíce nejrůznějších nestydatých triků a malicherných nepoctivých 
úskoků, jak o tom svědčí hlášení obvodních inspektorů. V parla
mentě přivítali představitelé buržoazie každý další pokus připravit 
dělnictvu lidštější podmínky existence křikem, že to je komunismus. 
Pan Cobden si takto počínal nejednou. V továrnách se podnikatelé 
už po mnoho let snaží prodloužit pracovní hodiny nade všechny 
meze lidských sil a nesvědomitým využíváním systému smluv a 
štvaním jedněch dělníků proti druhým snižovat mzdy kvalifikova
ných dělníků na úroveň mzdy nádeníků. Tento systém dohnal na
konec sdružení sjednocených strojních dělníků k tomu, aby se 
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vzbouřili. Také hrubé výrazy, kterých si navykli užívat podnikatelé, 
ukazují, jak málo se lze od nich nadít lidského cítění. Jejich hrubé 
ignorantství se dále projevuje v tom, že sdružení podnikatelů si 
najalo jistého pokoutního literáta Sidneyho Smitha, který je měl 
hájit veřejně v tisku a vést slovní boj proti jejich bouřícím se dělní
kům. Styl tohoto námezdního pisálka plně odpovídal úkolu, kterým 
byl pověřen, a když bylo po boji a pánové už nepotřebovali ani 
literaturu, ani tisk, dali svému nádeníkovi výhost. Buržoazie se 
nemíní učit od staré školy, ale nestuduje ani moderní vědu a litera
turu. Hlavní kniha, kontoár, obchody - to je dostatečné vzdělání. 
A třebaže se na vzdělání buržoazních slečen vydává spousta peněz, 
dostává se jim jen drobtů „kultury", o skutečném vzdělání rozumu 
nebo o obohacování ducha znalostmi nemůže být ani řeči. 

Skvělá plejáda současných anglických romanopisců, jejichž 
mistrně napsané a výmluvné stránky ukázaly světu víc politických 
a sociálních pravd než všichni profesionální politikové, publicisté 
a moralisté dohromady, vykreslila všechny vrstvy buržoazie od „vy
soce elegantních" rentiérů a vlastníků cenných papírů, kteří shlí
žejí na jakékoli podnikání jako na něco sprostého, až k malým 
hokynářům a advokátským písařům. A jak je vykreslili Dickens 
a Thackeray, Brontěová a Gaskellová? Jako lidi nanejvýš domýšlivé, 
afektované, malicherné, tyranské a hloupé; a civilizovaný svět po
tvrdil jejich soud zdrcující epigramatickou charakteristikou této 
třídy: ,,Je podlézavá vůči těm, kdo stojí nad ní, a panovačná vůči 
těm, kdo stojí pod ní." 

Těsnost a omezenost sféry, ve které se buržoazie pohybuje, do 
jisté míry vyplývá ze sociálního systému, jehož je částí. Podobně 
jako ruská šlechta pociťuje na jedné straně na sobě tlak cara a na 
druhé straně strach ze zotročeného davu pod sebou, tak také an
glická buržoazie je mezi dvěma mlýnskými kameny: na jedné straně 
aristokracie a na druhé straně dělnická třída. Od uzavření míru 
z roku 1815 pokaždé, když buržoazie chtěla něco podniknout proti 
aristokracii, ujišťovala dělnickou třídu, že příčinou jejích útrap je 
ta či ona výsada nebo monopol aristokracie. Tak buržoazie pohnula 
dělnickou třídu, aby jí roku 1832 pomohla vymoci zákon o parla
mentní reformě, a když tento zákon o parlamentní reformě pro sebe
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vym'ohla, odmítá od té doby pomoci dělnické třídě k podobnému 
zákonu; a nejen to, roku 1848 vystoupila proti dělnické třídě jako 
jeden muž, vyzbrojena obuškem zvláštní pořádkové služby. Poz
ději zas říkala, že jediným lékem na všechny bolesti dělnické třídy 
je zrušení obilních zákonů. To se sice podařilo na aristokracii vy
moci, ale „dobré časy" přesto nenastaly. A v minulém roce, jako 
kdyby šlo o to, znemožnit v budoucnu podobnou politiku, byla 
aristokracie přinucena dát souhlas k zavedení dědické daně z ne.
movitého majetku, z kteréžto daně se aristokracie sobecky vyvlékla 
v roce 1 793 tím, že dědickou daň přesunula na movitý majetek. 
S tímto posledním zbytkem výsad aristokracie zmizela i poslední 
možnost balamutit dělnickou třídu a tvrdit jí, že jedinou příčinou 
jejího svízelného postavení jsou zákony, které si vytvořila aristo
kracie. Dělnické třídě se už otevřely oči a začíná prohlašovat: ,,Náš 
Petrohrad je v Prestonu!" A opravdu v posledních osmi měsících 
se toto město stalo svědkem nezvyklé podívané: na jedné straně 
stála armáda 14 000 mužů a žen, podporovaná odbory a továrními 
dělníky ze všech končin Spojeného království a připravená vybojo
vat velkou sociální bitvu proti kapitalistům o moc, a na druhé 
straně prestonští kapitalisté, kterým zase pomáhají kapitalisté 
z celého Lancashiru. 

Ať už tento sociální boj nabude později jakýchkoli forem, 
viděli jsme zatím jen jeho začátek. Je zřejmě souzeno, aby se roz
šířil na celý národ a prošel takovými fázemi, jaké historie ještě 
nepoznala. Vždyť je třeba mít na paměti, že na dělnickou třídu 
sice možná čekají dočasné porážky, ale že tu působí velké sociální 
a ekonomické zákony, které zaručují její konečné vítězství. Táž 
vlna průmyslového rozvoje, která vrhla buržoazii proti aristokracii, 
vrhá nyní - zčásti k tomu přispívá a bude přispívat emigrace -
dělnickou třídu proti buržoazii. Právě tak jako buržoazie zasazuje 
rány aristokracii, bude dostávat rány od dělnické třídy. Instinktivní 
pochopení této skutečnosti už svazuje ruce buržoazii při jejích 
vystoupeních proti aristokracii. Po nedávné politické akci dělnické 
třídy buržoazie nenávidí otevřené politické hnutí a bojí se ho. 
V jejím žargonu bychom řekli: ,,Pořádní lidé se něčeho takového 
neúčastní, pane." Vyšší vrstvy buržoazie se opičí po aristokracii, 

675 



PŘÍLOHY 

napodobují její zpilsob života a snaží se spojit se s ní příbuzenskými 
svazky. Následkem toho feudalismus v Anglii nezahyne tín1, že jej 
buržoazie postupně a téměř neznatelně rozleptá; čest zvítězit nad 
feudalismem je vyhrazena dělnické třídě. Až dozraje čas, aby ote
vřeně vystoupila na arénu politického boje, budou proti sobě stát 
tři mocné třídy: jedna z nich bude představovat půdu, druhá pe
níze a třetí práci. A tak jako druhá nyní vítězí nad první, bude 
pak muset sama ustoupit svému nástupci v aréně politického a soci
álního boje. 

Otištěno jako úvodník 
v „New-York Daily Tribune", 
čís. 4145 z 1. srpna 1854 

Podle textu novin 
Pfelol.eno z angličtiny 

POZNÁMKY 

1 Článek „Evropská válka" napsal Engels po tom, když anglo-francouzské 
loďstvo vplulo v noci z 3. na 4. ledna 1854 do Černého moře. Už předtím 
vypukla válka mezi Ruskem a Tureckem. Turecko vypovědělo Rusku válku 
v říjnu 1853, když Rusko odmítlo vyklidit podunajská knížectví okupovaná 
v červnu téhož roku. K první významnější srážce mezi ruským a tureckým 
vojskem došlo 4. listopadu 1853 u Oltenitsy (viz poznámku 31); 30. listopadu 
1853 zničily pak ruské lodi tureckou eskadru v námořní bitvě u Sinopu. 
Vstup anglo-francouzské flotily do Černého moře fakticky znamená začátek 
válečných akcí Anglie a Francie proti Rusku. 

Článek „Evropská válka" je jedním z mnoha vojenských přehledů, které 
Engels napsal na Marxovu žádost do amerických novin „New-York Daily 
Tribune" [,,Newyorská denní tribuna"], které vycházely v letech 1841 až 
1924. Tento list založil význačný americký novinář Horace Greeley. Do polo
viny padesátých let byl list orgánem levého křídla amerických whigů a potom 
orgánem republikánské strany. Ve čtyřicátých a padesátých letech byla 
„Tribune" pokrokovým listem a bojovala proti otrokářství. Do listu psala 
řada významných amerických spisovatelů a novinářů; od konce čtyřicátých 
let byl jedním z redaktorů „Tribune" Charles Dana, ovlivněný myšlenkami 
utopického socialismu. Marx začal s tímto listem spolupracovat v srpnu 1851 
a psal do něho přes deset let, do března 1862. Mnoho článků pro „New-York 
Daily Tribune" napsal na Marxovo přání Engels. Marxovy a Engelsovy 
články pro „New-York Daily Tribune" pojednávají o nejdůležitějších 
otázkách mezinárodní a vnitřní politiky, dělnického hnutí, hospodářského 
vývoje evropských zemí, koloniálních · výbojů, národně osvobozeneckého 
hnutí v utlačovaných a závislých zemích atd. V období, kdy reakce v Evropě 
přecházela do útoku, odhalovali Marx a Engels v tomto americkém listu 
s širokým okruhem čtenářů na základě konkrétních údajů zlořády kapita
listické společnosti, nesmiřitelné rozpory, které jsou pro ni typické, a konečně 
i omezenost buržoazní demokracie. 

Redakce „New-York Daily Tribune" někdy Marxovy a Engelsovy články 
upravovala po svém, některé otiskovala jako redakční úvodníky bez autorova 
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podpisu, někdy dokonce zasahovala do textu. Přitom nejzajímavější a nej
důležitější články vyšly v listu bez Marxova podpisu. Marx proti tomuto
postupu redakce nejednou protestoval. Koncem března 1854 Marx katego
ricky vyzval redakci, aby buď otiskovala jako úvodníky pouze vojenské
přehledy, anebo aby otiskovala bez podpisu všechen materiál, který jí posílá.
Redakce „ Tribune" začala soustavně otiskovat vojenské přehledy, které psal
převážně Engels,jako úvodníky. Od podzimu 1854 byly skoro všechny články,
které Marx listu posílal, otiskovány bez podpisu a mnohé z nich jako úvod
níky.

Na podzim 1857, kdy v USA vypukla hospodářská krize a finanční situace
novin se zhoršila, byl Marx nucen počet svých příspěvků pro „New-York
Daily Tribune" omezit. Když v USA začala občanská válka, přestal pak
s listem vůbec spolupracovat. K tomu, že se Marx s „New-York Daily
Tribune" rozešel, značně přispělo i to, že v redakci nabyli převahy stoupenci
kompromisu s otrokářskými státy a že list přestal být pokrokovým. - 27.

2 Marx má na mysli politiku francouzské vlády, která za tažení Napoleona
Bonaparta do Itálie v letech 1796- I 799 využila republikánského a národně
osvobozeneckého hnutí italského lidu proti rakouskému útlaku a vytvořila
několik italských států fakticky závislých na Francii; některé italské oblasti
byly přímo připojeny k Francii. - 28.

8 Francouzská vláda Ludvíka Bonaparta podnikla v červenci 1849 intervenci
proti římské republice, zničila ji a obnovila papežovu světskou moc.

Ludvík Bonaparte prosazoval na neapolský trůn Napoleona Luciena
Charlese Murata, syna Napoleonova maršála Joachima Murata, který byl
neapolským králem v letech 1808-1815. - 28.

' Za války o bavorské následnictví (1778-1779) mezi Rakouskem a Pruskem
spoléhalo Prusko na pomoc carské vlády, a proto se vyhýbalo rozhodující
srážce. To posílilo postavení Ruska, které hrálo úlohu rozhodčího při uza
vírání míru a získalo právo vměšovat se do vnitřních záležitostí Německého
spolku. Avšak obranné spoje�ectví uzavřené hned nato ( 1780) mezi Ruskem
a Rakouskem zasadilo všem plánům Pruska těžkou ránu. __

Roku 1800 za rakousko-francouzské války se Prusko pokoušelo hrát úlohu
prostředníka, ale dostalo se tím samo do izolace.

Roku 1805 za války třetí koalice (Rakouska, Anglie a Ruska) s napoleon
skou Francií Prusko vyčkávalo a zaujímalo neutrální postoj. Po porážce
koalice napoleonská vojska rozdrtila roku 1806 i Prusko. - 29.

5 V originále: to swallow camels and strain at gnats; anglické přísloví, které
pochází z bible a má podobný význam jako naše „pro stromy nevidět les",
tj. přehlížet důležité věci a honit se za malichernostmi. - 29.
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e Paixhansova děla - námořní děla vynalezená roku 1822 francouzským gene
rálem Paixhansem; střílelo se z nich trhavými bombami. - 30.

• Porážka pruské armády u Jeny 14. října 1806 při�odila k_api�ulaci Pr��ka
před napoleonskou Francií a odhalila celou prohmlost soc1álmho a politic
kého zřízení feudální hohenzollernské monarchie. - 31.

s Po porážce maďarské revoluce z let 1848-1849 ukryli Kossuth a jeho stou
penci korunovační klenoty krále Štěpána, včetně svatoštěpánské koru�y,
kterou byli rakouští císařové korunování na uherské krále.v Rako1:5ká ��a�a
objevila 8. září 1853 tajný úkryt koruny, což zavdalo podnet k_neJrů�neJŠl�dohadům, kdo tajemství vyzradil. Redakce „New-York Daily Tribune 
z 19. října 1853 ústy svého londýnského dopisovatele F. Pulszkého neprávem
obvinila maďarského revolucionáře Bertalana Szemera. - 33.

Vláda všech talentit- ironický název koaliční vlády Aberdeenovy (1852-1855),
kterou tvořili představitelé whigů a peelovců. Existence této vlády za situace,
kdy vládnoucí strana i toryovská opozice měly v Dolní sněmovně stejný počet
hlasů, závisela na podpoře tzv. irské brigády - frakce irských poslanců
v anglickém parlamentě, jichž bylo přes 60. Když Aberdeen sestavoval �vou
vládu, vzal do ní jako ministry tři irské poslance, což vedlo k rozkolu irské
brigády (viz poznámku 116). - 34.

10 6.-9. února 1854 vypukly v některých devonshirských městech hladové
bouře vyvolané prudkým vzestupem cen chleba a v následujících dn�ch se
rozšířily na celé hrabství. Účastnily se jich hlavně ženy a děti, které plemly ob
chody s potravinami. Bouře byly potlačeny ozbrojenou mocí. - 34.

11 La Patrie" [ Vlast"] - francouzský deník založený roku 1841 ; v roce 1850
;astupoval ;ájmy spojených monarchistů, takzvané strany pořádku, po
státním převratu z 2. prosince 1851 bonapartistický list. - 34.

12 Míní se nóta Anglie, Francie, Rakouska a Pruska, podepsaná v Cařihradě
12. prosince 1853 vyslanci těchto čtyř států a doručená Turecku 15. prosince
1853. Tyto čtyři státy nabízely turecké vládě, že zprostředkují obnovení míru
mezi Ruskem a Tureckem, a jako základ jednání navrhovaly tyto hlavní
body: Rusko vyklidí podunajská knížectví, obnoví platnost dřívějších. dohod
mezi Ruskem a Tureckem a Turecko zaručí zvláštními fermany práva
křesťanů v Turecku. - 34.

13 Tím se míní konvence o černomořských úžinách, kterou podepsaly v Lon
dýně 13. července 1841 Rusko, Anglie, Francie, Rakousko a Prusko a z druhé
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strany Turecko. Konvence stanovila, že Bospor a Dardanely budou v době 
míru uzavřeny pro válečné lodi všech států. Konvencí se rušila hilnkjariske
leská smlouva z roku 1833, která byla výhodná pro Rusko. - 35. 

14 „ The Times" [,,Doba"] - největší anglický konzervativní deník; vychází 

v Londýně od roku 1785. - 35.

15 „ The Standard" [,,Prapor"] - anglický deník konzervativního za,měření, 
založený roku 1827 v Londýně. - 35.

16 „ The Morning Chronicle" [,,Ranní kronika"] - anglický buržoazní deník, 
který vycházel v Londýně v letech 1770 až 1862; orgán whigů, počátkem 
padesátých let orgán peelovců, později konzervativců. - 36.

17 „ The Daily News" [,,Denní zprávy"] - anglické liberální noviny, orgán
průmyslové buržoazie; vycházely pod tímto názvem v Londýně v letech 
1846 až 1930. - 36.

18 „ The Press" [,,Tisk"] - anglický týdeník; orgán toryů; vycházel v Londýně 
v letech 1853 až 1866. - 36.

19 Míní se tu tajný článek rusko-turecké smlouvy o přátelství a vzájemné obraně, 
která byla uzavřena 8. července 1833 v Hilnkjar Iskelesi; podle tohoto článku 
se Turecko na žádost Ruska de facto zavazovalo, že uzavfo Černé moře pro 

cizí válečné lodi. - 36. 

20 „Neiu Preussische ,<eitung" [,,Nové pruské noviny"] - krajně reakční německý 
deník, vycházel od června 1848 v Berlíně; byl orgánem kontrarevoluční 

dvorní kamarily a pruských junkerů. Je též znám pod názvem „Kreuz
Zeitung" [,,Křížové noviny"], protože v jeho záhlaví byl vyobrazen kříž. 
- 36. 

21 Anglický publicista a bývalý diplomat David Urquhart uveřejnil počátkem 
třicátých let 19. století ve svém časopise „Portfolio" (viz p _oznámku 40) a ve 
formě separátních brožur dokumenty o tajné diplomacii evropských moc
ností, mimo jiné i dokumenty odhalující diplomatickou činnost lorda Palmer
stona, který po mnoho let fakticky řídil anglickou zahraniční politiku. 

Marx, který vedl proti tajné diplomacii vládnoucích tříd neúnavný boj, 
ve své sérii usvědčujících článků „Lord Palmerston" z roku 1853 (viz Marx
Engels, Spisy, sv. 9, čes. vyd. 1960, str. 371-435), použil vedle jiných pra
menů i dokumenty uveřejněné Urquhartem. Naopak Urquhart zase vydal . 
některé Marxovy články o Palmerstonovi jako separátní brožury. Marx však 
zároveň ostře kritizoval Urquharta a energicky se ohradil, když ho buržoazní 
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tisk nařkl z „urquhartismu". Neustále zdůrazňoval zásadní rozdíl mezi 
svým a Urquhartovým stanoviskem. Urquhart totiž žádal zachování a upev
nění feudální turecké říše, kdežto Marx a Engels byli pro revoluční řešení 
takzvané východní otázky a pokládali za nezbytné, aby slovanské a jiné 

národy pod tureckým jhem dostaly národní nezávislost. V řadě článků 
otištěných v tomto svazku (str. 286 a násl.) charakterizuje Marx Urquharta 
přímo jako reakcionáře, který se ze všeho nejvíc bojí revoluce, jako člověka, 
který se zásadně rozchází s proletářskou stranou, jedinou stranou schopnou 
odstranit zpuchřelý parlamentní základ oligarchické vlády v Anglii. - 36.

22 Jde tu o Palmerstonův dočasný odchod z úřadu ministerstva vnitra (16.-24. 
prosince 1853). Palmerston podnikl tento demagogický krok, neboť počítal 
s tím, že se vrátí k moci jako šéf vlády (viz článek „Palmerstonova demise", 
Marx-Engels, Spisy, sv. 9, čes. vyd. 1960, str. 569-572). - 42. 

23 Článek „Válka na Východě" napsal Marx zvlášť pro list „Zuid Afrikaan" 
[,,Jihoafričan"], který vycházel v Kapském Městě ve dvou jazycích-anglic
ky a holandsky. Návrh, aby Marx spolupracoval s tímto listem, dostal 
Marx v prosinci 1853 prostřednictvím svého švagra J. C. Juty. Ze tří článků, 
které Marx do tohoto listu poslal, byl otištěn jen jeden. - 4:/. 

24 Zpráva o tom, že Turci potopili ruskou řadovou loď „Rostislav", byla 

uveřejněna v „Times" 9. ledna 1854. Podle ruských oficiálních dokumentů 
(,,Hlášení P. S. Nachimova A. S. Menšikovovi o sinopské námořní bitvě" 
a „Zpráva o poškození lodí eskadry P. S. Nachimova v sinopské bitvě") se 
,,Rostislav" po sinopské bitvě šťastně vrátil do sevastopolského přístavu, 
kde byl opraven. - 45.

25 Mluví se tu o jednom z pokusů, k nimž došlo p9 smrti Ludvíka Filipa, 
o „fúzi" legitimistů - stoupenců starší větve francouzské dynastie Bourbonů
- se stoupenci mladší větve, orleanisty. Koncem roku 1853 se nápadník
francouzského trůnu legitimista hrabě Chambord sešel s představitelem
orleanistů vévodou de Nemours a začátkem roku 1854 navštívil hrabě Cham
bord vdovu po Ludvíku Filipovi. - 49.

26 Entente cordiale" ( srdečná dohoda") - tak se nazývalo sblížení mezi Francií 
� Anglií po červe�cové revoluci z roku 1830. Přes tuto „srdečnou dohodu" 
docházelo jak ve třicátých letech, tak i později k vyhrocování anglo-fran
couzských rozporů v některých mezinárodních otázkách, zejména ve vý
chodní otázce. - 49.

27 Tím se lnÍnÍ protokol, který podepsali 5. prosince 1853 na konferenci ve 
Vídni zástupci Anglie, Francie a Pruska společně s rakouským ministrem 

681 



POZNÁMKY 

zahraničních věcí Buolem. V tomto protokolu stejně jako v následujících 
nótách nabízely uvedené čtyři mocnosti, že zprostředkují urovnáni konfliktu 
mezi Ruskem a Tureckem. 

Zmíněný dopis francouzského a britského vyslance v Cařihradě tureckému 
ministru zahraničních věcí Rešidu pašovi z 12. prosince 1853 vysvětloval, 
že přítomnost francouzské a anglické flotily v Bosporu je důkazem přátelských 
úmyslů vlád Anglie a Francie vůči Turecku a v případě, že by se carská 
vláda pokusila vylodit svá vojska na území Turecka, flotily těchto států budou 
chránit osmanskou říši. - 50.

18 Podle kučii.kkajnardžské smlouvy (z roku 1774) připadla Rusku část severního 
pobřeží Černého moře mezi Jižním Bugem a Dněprem s pevností Kinburn, 
dále Azov, Kerč aJenikale; Rusko dosáhlo také toho, že byla uznána nezá
vislost Krymu. Ruské obchodní lodi směly napříště volně proplouvat Bospo
rem a Dardanelami. Dále musel podle této smlouvy sultán poskytnout celou 
řadu výsad pravoslavné církvi a 14. článek smlouvy výslovně stanovil, že 
v Cařihradě bude vybudován pravoslavný kostel. 

Podle drinopolské smlouvy (z roku 1829) připadlo Rusku ústí Dunaje s ostrovy 
v dunajské deltě a značná část východního pobřeží Černého moře na jih 
od ústí Kubáně. Turecko muselo uznat autonomii Moldavska a Valašska a 
poskytnout jim právo, aby si samy volily své panovníky. Tuto autonomii mělo 
zaručovat Rusko; tím se fakticky ustanovil nad oběma knížectvími protekto
rát ruského cara. Turecká vláda se rovněž zavazovala, že uzná Řecko jako 
samostatný stát a že uzákoní zvláštním fermanem autonomii Srbska. 

Podle hii.nkjariskeleské smlouvy (z roku 1833) se Rusko a Turecko zavázaly, 
že si vzájemně poskytnou pomoc, kdyby se dostaly s některým státem do 
války. - 50.

•P „Augsburger Zeitung" [,,Augsburské noviny"] - tak byl nazýván reakční deník
,,Allgemeine Zeitung" [,, Všeobecné noviny"], který byl založen roku l 798;
v letech 1810 až 1882 vycházel v Augsburgu. - 55.

so Zeměbrana (Landwehr) byla část pruských ozbrojených sil, do níž byli za
řazeni vojáci, kteří si už odsloužili předepsanou dobu v ř�dovém vojsku a 
v záloze, a dále všichni muži schopní vojenské služby, kteří nebyli odvedeni 
do činné služby. Dělila se na zeměbranu l. výzvy (do ní patřili vojáci pro
puštění ze zálohy ve stáří od 26 do 32 let a ti, kdo nebyli odvedeni do řado
vého vojska) a na zeměbranu 2. výzvy (všichni muži schopní vojenské služby 
od 32 do 39 let věku a z mladších než 32 let ti, kdo nebyli zařazeni ani 
k řadovému vojsku, ani k zeměbraně l. výzvy). Zeměbrana l. výzvy byla 
pravidelně povolávána na cvičení; v případě války jí mohlo být použito i 
mimo vlastní státní území. Zeměbranci 2. výzvy výcvik neprodělávali a ve 
válce zpravidla zesilovali posádky pevností. - 59.
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a1 I. listopadu (20. října) 1853 se turecké vojsko přepravilo z Tutrakanu (na 
pravém břehu Dunaje) na jeden z ostrovů, odkud ohrožovalo karanténní 
stanici v Oltenitse, obsazenou ruskými vojáky. Turecké oddíly pak využily 
nečinnosti generála Dannenberga, který velel ruskému armádnímu sboru na 
Dunaji, a přepravily se z ostrova na levý břeh Dunaje, dobyly oltenitsko�karanténní stanici a vytvořily silné opevněné předmostí, kryté palbou batem
umístěných na ostrově a na pravém břehu řeky. Ruské vojsko se 4. listopadu 
(23. října) pokusilo vytlačit Turky z dobytých postavení; tyto pokusy však 
skončily nezdarem. - 61.

u Tím se míní nóta čtyř mocností, která byla doručena Turecku 15. prosince
1853 (viz poznámku 12). V odpovědi na tuto nótu z 31. prosince 1853
Turecko sdělilo podmínky, za kterých je ochotno jednat prostřednictvím
Anglie, Rakouska, Francie a Pruska o míru: 1) zachování a záruka celistvosti
jeho území, 2) evakuace podunajských knížectví, 3) obnovení a plnění dohody
z roku 1841, 4) respektování sultánovy svrchovanosti. Tyto podmínky byly
schváleny novou vídeňskou konferencí vyslanců 13. ledna 1854 a potom
předány carské vládě. - 62.

as Míní se tu požadavky, které předložil Turecku jménem carské vlády Men
šikov v době; kdy pobýval v Cařihradě jako mimořádný vyslanec (28. února 
až 21. května 1853). Car žádal, aby bylo uznáno jeho právo na ochranu 
všech pravoslavných poddaných Turecka, a domáhal se, aby toto právo 
bylo zakotveno ve zvláštní zahraničně politické smlouvě (senedu). - 63. 

u „ The Spectator" [,,Divák"] - anglický týdeník liberálního směru, vycházející
v Londýně od roku 1828. - 64.

1& Marx popisuje kampaň proti princi Albertovi, manželu anglické královny 
Viktorie, podle chartistického týdeníku „The People's Paper" [,,Lidové no
viny"] z 21. ledna 1854. 

„ The Peoplťs Paper" [,,Lidové noviny"] založil v květnu 1852 v Londýně 
jeden z vůdců levého křídla chartistů, Marxův a Engelsův přítel Ernest 

Jones. Marx a Engels s listem spolupracovali od října 1852 do prosince 1856 
a pomáhali jej také redigovat. V „People's Paper" vycházely kromě článků 
psaných přímo pro tento list i nejdůležitější Marxovy a Engelsovy články 
z New-York Daily Tribune". V tomto období list důsledně hájil zájmy děl
ni�ké třídy a propagoval ideje socialismu. Když se však Jones sblížil s bur
žoazními radikály, přestali Marx a Engels s jeho listem spolupracovat a do
časně se s Jonesem rozešli. V červnu 1858 přešel list do rukou buržoazních 
podnikatelů. - 64.

as „ The Morning Advertiser" [,,Ranní oznamovatel"] - anglický deník, založený 
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v Londýně roku 1794·; v padesátých letech 19. století orgán radikální bur
žoazie. - 65.

37 Tím se míní deklarace Švédska a Dánska (z prosince 1853) o neutralitě 
v případě válečných akcí v Baltském moři. - 68.

38 Manchesterská škola - směr v anglické politické ekonomii, který vyjadřoval 
zájmy průmyslové buržoazie. Stoupenci tohoto směru, freetradeři, hlásali 

svobodu obchodu a nezasahování státu do hospodářského života. Střediskem 

agitace freetraderů byl Manchester, kde v čele tohoto hnutí stáli dva textilní 
továrníci, Richard Cobďen a John Bright, kteří roku 1838 zorganizovali 

Ligu proti obilním zákonům. Ve čtyřicátých a padesátých letech tvořili 

freetradeři zvláštní politickou skupinu, která se později stala součástí libe
rální strany. - 69.

39 V listopadu 1836 zadržela ruská válečná loď „Ajax" v čerkeském přístavu 
Sudžuk-Kale (Novorossijsk) anglickou obchodní loď „Vixen", protože tam 

vplula bez svolení carských úřadů. Loď byla zabavena. O této události se 
Marx zmiňuje podrobněji v 8. článku ze série „Lord Palmerston" (viz Marx
Engels, Spisy, sv. 9, čes. vyd. 1960, str. 427-435). 

2. března (19. února) 1836 vydala carská vláda výnos o zřízení ruské ka
ranténní stanice v Sulinském hrdle Dunaje. Byla to fakticky celnice, která 
kontrolovala pohyb lodí na tomto úseku řeky. - 69.

•o „Porifolio" - zkrácený název sbírky diplomatických listin a dokumentů,
kterou vydával David Urquhart v Londýně. Série „The Portfolio; or a 
Collection of State Papers" (,,Portfej, čili Sbírka státních dokumentů") vy
cházela v letech 1835 až 1837; další série vycházela v letech 1843 až 1845 pod 
názvem „The Portfolio. Diplomatic Review" [,,Portfej. Diplomatický pře
hled"]. - 69.

u Alexander Somerville, ,,Cobdenic Policy the Interna! Enemy of England.
The Peace society, its combativeness. Mr. Cobden, His secretivness. Also,
a Narrative of Historical Incidents" [,,Cobdenovská politika - vnitřní ne
přítel Anglie. Mírová společnost, její bojovnost. Pan Cobden, jeho tajnůst
kářství. Rovněž přehled historických událostí"], Londýn 1854, str. 36. - 69.

42 Míní se Cobdenův anonymní pamflet „Russia. By a Manchester manufactu
rer; author of ,England, Ireland, and America'" [,,Rusko. Od manchester
ského továrníka, autora knihy ,Anglie, Irsko a Amerika' "], Edinburgh 

1836. - 70.

43 Ligu proti obilním zákonům založili roku 1838 manchesterští továrníci Richard 
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.Cobden a John Bright. Ohánějíc se požadavkem úplné sv�bo�y �b:ho�u, 
usilovala Liga O zrušení obilních zákonů, aby dosáhla sruzeru �elrucky�h 

mezd a oslabila ekonomické a politické pozice pozemkové anstokrac1e. 
Když byly roku 1846 obilní zákony zrušeny, přestala Liga existovat. - 71. 

u Podle tradice panující v Anglii bylo z přibližně 100 irských peerů (anglických 

statkářů kteří dostali před unií z roku 1801 půdu v Irsku) 26 voleno do Sně
movny lordů, ostatní mohli být zvoleni do Dolní sněmovny. - 71.

&5 „ The Economist" [,,Ekonom"] - anglický týdeník pro ekonomické a politické 

otázky, který vychází v Londýně od roku 1843; orgán velké průmyslové 
buržoazie. - 71. 

,s Moniteur" _ zkrácený název francouzského deníku „Le Moniteur univer
;el" [,,Všeobecný zpravodaj"], oficiálního vládního orgánu; vycházel v Pa-
říži od roku 1789. - 73.

,1 Koncem ledna a začátkem února 1854 jednal A. F. Orlov z příkazu Mikuláše 
I. s rakouským císařem Františkem Josefem. Účel�m Orlovo� mise bylo .
získat přátelskou neutralitu Rakouska v krymské vale�, za c�z bylo 1::1s�o 

ochotno zaručit naprostpu nedotknutelnost rakouskych drzav a pnmet 

Prusko a celý Německý spolek, aby se k této záruce připojily. Kromě toho 

navrhoval car Rakousku společný protektorát nad státy, které by se vytvo
řily na Balkáně po rozpadu Turecka. Ale pro rozpory mezi Ruskem a Ra
kouskem ve východní otázce Orlovova mise ztroskotala. - 75.

•8 Míní se jednání, která vedl A. F. Orlov v kv�tnu až č;rvenc� 1833 v, Caři
hradě jako mimořádný vyslanec a vrchní velitel ruskych ;oJsk, �:er� byla 

vyslána na pomoc tureckému sultánovi Mahmudovi I�. proti,vzbounvš1mu s� egyptskému pašovi Muhammadu Alímu. Výsledkem Jednám bylo podepsáru 
hiinkjariskeleské smlouvy z 8. července (26. června) 1833 (viz poznámku 
28). Diplomatický úspěch Ruska zhoršil anglo-ruské rozpory. - 75.

u Marx má na mysli svůj článek uveřejněný v „New-York Daily Tribune': 22. června 1853 (viz Marx-Engels, Spisy, sv. 9, čes. vyd. 1960, str. 144 az 
153). - 76.

5o Jde O nový základní zákon dánského králov�tví projednaný počátkem roku 
1854 a vyhlášený v červenci téhož roku (�1z, tento sva�ek,_ str., 412-413).
Zákon upevňoval podrobení hlavních současti _králo;stv1 �t�: Danska, Šl:s·
viku, Holštýna a Lauenburska) dánské korune na uko: JeJ1ch �.':1tonom1e; Zákon vyvolal silný odpor ; byl zrušen roku 1863, kdyz byla pnJata nova 

ústava - 79.

685 



POZNÁMKY 

n Modré knihy - název pro publikace materiálů anglického parlamentu a diplo
matických dokumentů ministerstva zahraničních věcí. Modré knihy, nazý
vané tak podle modrých desek, vycházejí v Anglii od 17. století a jsou hlav
ním oficiálním pramenem hospodářských a diplomatických dějin této země. 

V tomto případě má Marx na mysli publikaci: ,,Correspondence respect
ing the Rights and Privileges of the Latin and Greek Churches in Turkey". 
Presented to both Houses of Parliament by Command of Her Majesty 
[,,Korespondence týkající se práv a výsad katolické a pravoslavné církve 
v Turecku". Předložená oběma sněmovnám parlamentu z rozkazu Jejího 
Veličenstva], Londýn 1854. - 80.

52 Roku 1839 byly parlamentu předloženy zprávy o jednáních mezi anglickým 
zmocněncem v Kábulu Burnsem a afghánským emírem Dústem Muham
madem; na základě těchto zpráv vypověděla anglická vláda roku 1838 na 

Palmerstonovo naléhání Afghánistánu válku. Jak později vyšlo najevo, byly 
ze souboru dokumentů vyňaty nejdůležitější listiny, aby bylo možno politiku 
Dústa Muhammada vylíčit jako zjevně nepřátelskou Anglii. - 80.

63 Roku 1839 vypukla turecko-egyptská válka; jejím důsledkem bylo zostření 
východní otázky ve čtyřicátých letech a zesílení rozporů mezi velmocemi. 
Sultánova vojska vpadla roku 1839 do Sýrie, kterou v letech 1831-1833
dobyl vládce Egypta Muhammad Alí, ale byla poražena. Západní mocnosti 
z obavy, že Rusko podnikne separátní zásah do turecko-egyptského konfliktu, 
trvaly na tom, aby byla sultánovi 27. července 1839 zaslána společná nóta, 

, v níž byla Portě nabídnuta pomoc všech velmocí. Avšak boj mezi Anglií 
a Francií o sféry vlivu na Blízkém východě, hlavně v Egyptě, způsobil, že 
londýnská konvence z 15. července 1840 o vojenské pomoci velmocí sultánovi 
byla sice podepsána Anglií, Ruskem, Rakouskem a Pruskem, ale ne Francií. 
Francie, která fakticky vsadila na Muhammada Alího, byla brzy nato nu
cena ustoupit a ponechat Muhammada Alího jeho osudu. - 81.

54 Jde o zánik anglické lodi „Taylor", jedoucí do Melbourne; ke katastrofě 
došlo 21. ledna 1854 u ostrova Lambay (poblíž Dublinu). Vyšetřování 
ukázal?, že posádka „Taylora" byla vybrána namátkou, z nedostatečně 
kvalifikovaných sil. - 85.

66 Downing Street - ulice v centru Londýna, v níž je oficiální sídlo britské vlády. 
Irská brigáda - frakce irských poslanců v britském parlamentu. V třicátých 

až padesátých letech 19. století se skládala většinou z příslušníků pravého, 
�ompromisnického křídla národního hnutí, které zastupovalo zájmy špiček 
irské buržoazie, landlordů a klerikálních katolických kruhů. Zároveň k ní 
patřili irští liberální politikové, za nimiž stáli zámožní pachtýři. V dobách, 
kdy se mezi toryi a whigy vytvořila rovnováha, mohla irská brigáda stejně 
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jako manchesteriáni zvrátit poměr sil v parlamentě, ovlivnit průběh vnitro
parlamentního boje a někdy i rozhodnout o osudu vlády. - 85.

11 Jde O úmluvu podepsanou v únoru 1835 vůdcem národního hnutí �k�
buržoazie O'Connellem, který stál v čele irské brigády v par�amentě, a vudci 
whigovské strany. Ježto se jednání konala v domě lorda Lichfielda v Lon
dýně, říkalo se této dohodě lichfieldhouská. - 85. 

•1 Spolelností pro umění a podfuky" nazývá Marx buržoazně osvětářskou a dobro
činnou Společnost pro umění a řemesla založenou roku 1754; v padesátých
letech 19. století stál v čele této společnosti princ Albert. Společnost rozhla-
šovala že J"eiím cílem J·e povzbuzení umění, řemesel a obchodu" a vyzna-

' Cl " d k  v•v á'
menání těch, kdo přispívají „k opatřování práce pro chu á y, roz_si�ov _ m
obchodu obohacování země atd.". Roku 1853 se Společnost pro umem a re
mesla sn:žila zabránit rozšíření masového stávkového hnutí v Anglii a z�ařit
uspořádání dělnického parlamentu (viz poznámku 92), svolaného ch�rtist�,
a pokoušela se vystupovat jako prostře��-mezi_ �ělní�y a_ podru��teh.
V lednu 1854 se konala schůze Společnosti, Jiz se zucastrulo asi 200 pn�luš
níků nejrůznějších směrů. Ernest Jones se pokoušel navrhnout rezoluci, ve 
které se přiznávalo dělníkům právo na stávku a odsuzovaly se výluky, ale ne
dostal slovo. Schůze se zvrhla v neplodnou debatll o výlukách, stávkách, 
výši mezd atd. - 85.

68 Jde o takzvanou lucemburskou komisi - vládní komisi pro dělnickou otázku, 
která zasedala v Lucemburském paláci v Paříži za předsednictví Louise 
Blanca. Tuto komisi vytvořila francouzská prozatímní vláda 28. �ora 

1848 pod tlakem dělníků, kteří žádali vytvoření ministerstva práce. Praktická 
činnost komise která se skládala ze zástupců dělníků a podnikatelů, se ome
zila na prostředkování v pracovních konfliktech, často ve prospěch zaměstna: vatelů; k tomu přispívala Blancova kompromisnická taktika. Po vystoupe� lidových mas z 15. května 1848 vláda příštího dne lucemburskou komlSl 
zrušila. - 86.

60 Žádost o vydání maďarských a polských revolucionářů, kteří po potlačení 
revoluce z let 1848-1849 uprchli do Turecka, předložily Turecku roku 1849

rakouská a ruská vláda. Na nátlak Anglie a Francie (v prosinci 1849 vpl�a 
anglická flotila do Dardanel), které měly obavy z posílení ruského vhvu 
v Turecku, byl tehdy tento požadavek odvolán. - 88.

•• Kapitulace (od latinského slova capitulare - dohodnout se) � listiny propůj
čující poddaným evropských států ve východních zemích včetně Turec�a
obchodní výhody a výsady (viz Marxův článek „Vypovězení války. - K his
torii vzniku východní otázky", tento svazek, str. 191-192). - 89.
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11 Marx tu ironicky používá titulu, který udělil papež aragonskému králi Ferdi
nandovi ( 14 79-1516) za vyhnání Maurů ze Španělska a kterého pak obvykle 
používali římští papežové, když se obraceli ke španělským králům. - 89.

12 Je míněna kniha L. F. Simpsona, ,,The Eastern Question: a Connected 
Narrative of Events from the Missions of Count Leiningen and Prince 

Menshikoff to Constantinople, to the present Day" [,,Východní otázka: 
souborná vylíčení událostí počínaje misí hraběte Leiningena a knížete Men
šikova v Cařihradě až do dneška"], Londýn 1854. Dále Marx cituje materiály 
týkající se rakousko-tureckého sporu o Černou Horu, uvedené na str. 3-6 
a 8-10 této knihy. - 90.

63 Jde o řecké povstání, které vypuklo na jaře roku 1821. Zosnovaly je tajné 
společnosti řeckých vlastenců - hetairie. Signálem k povstání byl přechod 
oddílu Alexandra Ypsilantiho - řeckého důstojníka v ruských službách, 
který stál v čele jedné hetairie v Oděse - v březnu 1821 přes Prut do podu
najských knížectví, odkud se chtěl dostat do Řecka. Tažení Ypsilantiho od
dílu se nezdařilo, ale bylo podnětem k masovému povstání téměř v celém 
Řecku. V lednu 1822 vyhlásilo Národní shromáždění, svolané do Epidauru, 
nezávislost Řecka a schválilo ústavu. Turecký sultán nebyl s to vypořádat 
se s řeckým povstáním vlastními silami; a proto povolal na pomoc svého 
vazala, egyptského pašu Muhammada Alího, jehož vojsko pod velením 
Ibrahima paši přepadlo Moreu (Peloponnésos) a všude bestiálně vraždilo 
řecké obyvatelstvo. Když povstání začalo, velmoci Svaté aliance, zejména 
carské Rusko, byly ostře proti němu. Ale obrovské sympatie, které boj Řeků 
všude vyvolával, a hlavně možnost využít tohoto boje k upevnění vlastního 
vlivu na jihu Balkánského poloostrova přiměly Anglii, carské Rusko a Francii 
k tomu, že uznaly Řecko jako válčící stranu a poslaly mu vojenskou pomoc. 
Rozhodující význam pro vydobytí řecké nezávislosti mělo vítězství Ruska 
v rusko-turecké válce z let 1828-1829; Turecko bylo donuceno uznat Řecko 
jako samostatný stát. Avšak z rozhodnutí vládnoucích kruhů evropských 
velmocí byl řeckému liclu vnucen reakční monarchický režim. - 91.

6' Jde tu o dopis Napoleona III. caru Mikulášovi z 29. ledna 1854, který byl 
uveřejněn v listu „Moniteur universel" 14. února; dopis byl otištěn v „New
York Daily Tribune" 6. března 1854. - 94.

a:; První vídeňskou nótou nazývá Engels návrh kompromisní dohody mezi Ruskem 
a Tureckem, který koncipoval rakouský ministr zahraničních věcí Buol a který 
byl schválen na konferenci vyslanců Francie, Anglie a Pruska ve Vídni koncem 
července 1853. V nótě se zdůrazňovala sultánova povinnost plnit ki.ičtikkaj
nardžskou smlouvu z roku 1774 a drinopolskou smlouvu z roku 1829 a respekto
vat práva a výsady pravoslavné církve v osmanské říši. Konference se usnesla, 
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že nóta bude nejprve doručena carovi, a teprve potom, vyjádří-li se k ní car 
kladně, sultánovi. Mikuláš I. schválil obsah nóty, ale vyhradil si právo vy
kládat ji po svém, kdežto turecký sultán byl ochoten podepsat dohodu jen 
s mnoha připomínkami a výhradami, které carská vláda prohlásila za ne
přijatelné. - 95.

66 Engels má na mysli války Anglie proti Francii trvající od roku 1793 do roku 
1815. - 96.

67 Následuje závěrečný _odstavec, který doplnila redakce „New-York Daily 
Tribune": ,,Na jiném místě píše náš londýnský dopisovatel, že nemůže věřit 
v takovou věrolomnost, ale fakta jsou tvrdošíjná a rozum musí nakonec 
ustoupit jejich síle. Po tom, co západní velmoci podnikly ty nejzoufalejší 
kroky, jen aby se vyhnuly válce, těžko si lze představit, že by se ještě před 
něčím zastavily." Londýnským dopisovatelem se v tomto případě rozumí 
F. Pulszky. - 98.

68 Informace otištěné v tomto článku sdělil Marxovi v dopise z 10. února 1854 
Ferdinand Lassalle. Marx se domníval, že odhalení plánů pruské vlády, 
zejména jejího úmyslu pozatýkat demokraty, by mohlo tyto plány zkřížit.-99. 

69 V tomto článku i v dalších článcích věnovaných rozboru debat anglického 
parlamentu o válce vycházel Marx ze stenografických zpráv listu „Times", 
kde se občas vyskytovaly věcné nepřesnosti a chyby tisku. K rozboru parla
mentních debat z předcházejících let používal Marx většinou Hansardova 
vydání parlamentních debat (Hansard's Parliamentary Debates), které 
vycházelo v Londýně. - 101.

70 Podle jednacího řádu anglického parlamentu se plénum Dolní sněmovny 
při projednávání některých důležitých otázek prohlásí za výbor (Committee 
ofthe whole House), což se rovná tajnému zasedání; funkce předsedy (Chair
man ofthe Committees) na takovém zasedání se ujímá některá z osob uvede
ných v seznamu předsedů, kterou pro toto určité zasedání vybírá předseda 
(Speaker) Dolní sněmovny. Při projednávání některých důležitých otázek 
týkajících se úhrady státních výdajů se Dolní sněmovna prohlásí za rozpoč
tový výbor (Committee ofWays and Means). - 101.

71 James Graham rokµ 1844, kdy byl britským ministrem vnitra, vyšel vstříc 
rakouské vládě a nařídil anglické poštovní správě, aby předávala policii 
dopisy italských revolucionářů-emigrantů, které policie tajně otvírala. Mezi 
jiným byly otevřeny dopisy bratří Bandierů Mazzinimu, kde mu vykládali 
svůj plán výpravy do Kalábrie. Když pak k tomuto podniku došlo, byli 
všichni, kdo se ho zúčastnili, zatčeni a bratří Bandierové byli popraveni. - 102.
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72 V květnu 1851 přibyl do Cařihradu francouzský vyslanec Lavalette, který 
odevzdal sultánovi požadavky presidenta francouzské republiky Ludvíka 
Napoleona o dodržování všech práv a výsad katolické církve v Jeruzalémě. 
Fermanem (výnosem) z 9. února 1852 uznal sultán práva Francie zakotvená 
v několika dřívějších francouzsko-tureckých smlouvách. Avšak stejných 
výsad se domáhala i ruská diplomacie pro pravoslavnou církev; rozpory 
v této otázce, které byly fakticky bojem za převahu ruského či francouzského 
vlivu na Východě, vedly k prudkému zostření rusko-francouzských vztahů, 
jež bylo později jednou z příčin krymské války. - 103.

73 Bitva u Navarina (Navarino, dnes Pylos - město a přístav v Řecku) byla 
svedena 20. října 1827 mezi turecko-egyptským loďstvem a spojenými eska
drami anglickou, francouzskou a ruskou pod velením anglického admirála 
Edwarda Codringtona; evropské velmoci poslaly své eskadry do řeckých vod, 
aby zasáhly do války mezi Tureckem a řeckými povstalci. Bitva se rozpou
tala, když turecké velení odmítlo zastavit hromadné vraždění řeckého obyva
telstva, a skončila úplnou porážkou turecko-cgyptského loďstva; urychlila 
také propuknutí rusko-turecké války z let 1828 -1829, v níž Rusko zvítězilo. 
V bitvě u Navarina se vyznamenala ruská eskadra, zejména admirálská 
loď „Azov", jíž velel M. P. Lazarev. - 107.

74 „ The Morning Post" [,,Ranní pošta"] - anglický konzervativní deník; vy
cházel v Londýně v letech 1772 až 1937. V polovině 19. století byl orgánem 
pravicové skupiny ve straně �higů, která se vytvořila kolem Palmerstona. 
- 117.

75 Jde o depeši ruského vyslance Pozza di Borgo kancléři hraběti Nesselrodovi 
ze 16. (4.) října 1825. Depeše byla odpovědí na cirkulář, který Nesselrode 
napsal na příkaz Alexandra I. 18. (6.) srpna 1825 a v němž žádal ruské 
vyslance v zahraničí, aby mu sdělili svůj názor na politiku, kterou provádějí 
západní mocnosti vůči Rusku ve východní otázce, a na postup ruské diplo
macie. Ve své depeši rozebíral Pozzo di Borgo postoj mocností ve východní 
otázce a doporučoval, aby Rusko podniklo přímé vojenské akce proti Tu
recku. Depeše byla uveřejněna v „Recueil des documents· relatifs a la Russie 
pour la plupart secrets et inédits utiles a consulter dans la crise actuelle" 
[,,Sbírka dokumentů týkajících se Ruska, většinou tajných a dosud ne
vydaných, s nimiž je užitečné se seznámit za nynější krize"], Paříž 1854. 
První vydání vyšlo v Paříži v červenci 1853 pod názvem „Recueil 
des documents pour la plupart secrets et inédits et ďautres pieces hi
storiques utiles a consulter dans la crise actuelle (Juillet 1853)" [,,Sbír
ka dokumentů, většinou tajných a dosud nevydaných, a jiných histo
rických listin, s nimiž je užitečné se seznámit za nynější krize (červenec 
1853)"]. - 118.
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78 Viz N. M. Karamzin, ,,Istorija Gosudarstva Rossijskogo" [,,Dějiny ruského 
státu"], díl XI, Petrohrad 1835, kap. I, str. 23. - 118.

77 Svatou aliancí proti Francii myslí Marx izolaci Francie, které dosáhla an
glická diplomacie roku 1840 (viz poznámku 53). 

Smlouva o Dardanelách - viz poznámku 13. - 120.

78 Tím se myslí povstání řeckého obyvatelstva, které vypuklo v lednu 1854 
a zachvátilo několik řeckých oblastí, jež byly součástí turecké říše. Povstalci 
usilovali o sjednocení s Řeckem, které poslalo do vzbouřených oblastí své 
vojsko. Turecká vláda s podporou Anglie a Francie v červnu 1854 povstání 
potlačila. - 122.

71 Za rakousko-turecké války z let 1788-1790 obsadilo rakouské vojsko Srbsko 
( 1789). Na nátlak Anglie a Pruska uzavřelo Rakousko roku 1791 ve Svištově 
s Tureckem mírovou smlouvu, jíž se zavazovalo vyklidit všechna území, 
kterých se zmocnilo. - 122.

80 Nervus belli - zkrácené latinské úsloví: pecunia est nervus belli - peníze 
jsou nerv války. - 124.

81 Tím se myslí Société générale du Crédit Mobilier, velká francouzská akciová 
banka, kterou roku 1852 založili bratři Péreirové. Banka byla úzce spjata 
s vládou Napoleona III., pod jejíž ochranou prováděla spekulační machinace. 
Roku 1867 udělal tento peněžní ústav bankrot a roku 1871 byl likvidován.- 124.

82 V únoru 1846 se na polském území chystalo povstání, jehož cílem bylo 
národní osvobozeni Polska. Hlavními iniciátory povstání byli polští revoluční 
demokraté. Avšak šlechtické živly povstání zradily a vůdce povstání poza
týkala pruská policie; tím bylo všeobecné povstání zmařeno a došlo jen 
k jednotlivým revolučním výbuchům. Pouze v Krakovské republice, která 
byla od roku 1815 podřízena společné kontrole Rakouska, Ruska a Pruska, 
se povstalcům podařilo 22. února zvítězit a vytvořit národní vládu, která 
vydala manifest o zrušení feudálních břemen. Současně vzplanulo povstání 
ukrajinských rolníků v Haliči. Krakovské povstání bylo potlačeno v březnu 
1846, načež rakouská vláda potlačila i hnutí haličských rolníků. V listopadu 
1846 podepsaly Rakousko, Prusko a Rusko dohodu o připojení Krakova 
k rakouské říši. - 127.

88 Podle mírové smlouvy Rakouska se sardinským královstvím (Piemontem) 
ze 6. srpna 1849 měl Piemont zaplatit Rakousku kontribuci.ve výši 75 mi
liónů zlatých. 
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Roku 1853 zabavila rakouská vláda v Lombardii a Benátsku jmění 
účastníků revoluce z let 1848-1849, kteří emigrovali. - 128. 

84 Vojenská hranice - tak se v 16. až 19. století nazývaly jižní oblasti rakouské 
říše při tureckých hranicích (Slovinsko, Chorvatsko, Slavonsko a Banát). 
Jejich obyvatelé - hraničár-i - byli za užívání půdy povinni vykonávat 
vojenskou pohraniční službu. - 129. 

85 Roku 1789 došlo v rakouském Nizozemí (Belgii) k národnímu povstání proti 
rakouskému panství, k takzvané brabantské vzpouře. Povstání bylo po
tlačeno rakouským vojskem roku 1791. - 129. 

86 Viz poznámku 26. - 131.

67 Fran�ois René Chateaubriand, ,,Congres de Véronne. Guerre d'Espagne 
N égociations. Colonies espagnoles" [,, Veronský kongres. Válka ve Španělsku 
Vyjednávání. Španělské kolonie"], I. a II. díl, Brusel 1838. - 136. 

88 Tím se myslí smlouva uzavřená v dubnu .1834 mezi Anglií, Francií, Španěl
skem a Portugalskem (takzvaná čtyřstranná dohoda). Smlouva byla for
málně namířena proti absolutistickým „severním mocnostem" (Rusku, 
Prusku a Rakousku), ale fakticky umožňovala Anglii, aby upevnila své 
pozice ve Španělsku a Portugalsku pod záminkou poskytování vojenské 
pomoci vládám těchto zemí proti uchazečům o trůn, domu Miguelovi v Por
tugalsku a donu Carlosovi ve Španělsku. To bylo příčinou zhoršení anglo
francouzských vztahů. - 136. 

89 Jde o sňatek španělské královny Isabely II. s donem Franciscem de Assisi
a infantky Luisy Fernandy se synem francouzského krále Ludvíka Filipa 
vévodou de Montpensier; oba sňatky byly uzavřeny roku 1846. Protože 
Isabela neměla pHmé potomky, byl vévoda de Montpensier jedním z prvních 
nápadníků španělského trůnu. Toto vítězství francouzské diplomacie velice 
rozhořčilo Anglii, která podporovala ve Francii buržoazní opozici proti 
Ludvíku Filipovi. - 136. 

90 Roku 1838, když afghánský emír Dúst Muhammad odmítl uzavřít spojenectví 
s Anglií proti Persii (Íránu) a Rusku a Anglii se nepodařilo udělat si z Afgháni
stánu nástroj své politiky, rozhodla se svrhnout Dústa Muhammada vojenskou 
intervencí a dosadit na trůn svého chráněnce šáha Šudžu. Anglické vojsko 
vpadlo do Afghánistánu, obsadilo a zpustošilo skoro celou zemi a zajalo Dústa 
Muhammada; ale panství Angličanů se dlouho neudrželo. Při lidovém po
vstání z listopadu 1841 bylo anglické vojsko poraženo a zničeno. Roku 1842 

se Angličané znovu pokusili dobýt Afghánistán, ale i tentokrát byli pora
ženi. - 136. 
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111 Roku 1851 vzniklo v Číně protifeudální osvobozenecké hnutí, které nabylo 
charakteru mohutné rolnické války. Za této války vytvořili povstalci „ne
beskou říši velké rovnosti" (,,Tchaj-pching Tchien-kuo"), podle níž dostalo 
celé hnutí název tchajpchingské hnutí. Tchajpchingové svrhávali mandžuské 
feudály, kteří v Číně vládli, rušili daně a likvidovali velké feudální vlastnictví. 
Povstání dostalo také náboženské zabarvení, typické pro rolnická hnutí, 
zejména na Východě - buddhističtí kněží byli vyháněni a jejich kláštery 
rušeny, neboť byly oporou mandžuské dynastie. Tchajpchingská revoluce, 
která se stala počátkem rozsáhlého boje čínského lidu proti feudálnímu zří
zení a cizím uchvatitelům, nebyla však s to odstranit v Číně feudální způsob 
výroby. V tchajpchingské říši se vytvořila úzká feudální vrstva, která uza
vřela kompromis s vládnoucíini třídaini; to byla jedna z příčin, proč celé 
hnutí začalo upadat. Hlavní úder zasadila revoluci přímá intervence Anglie, 
USA a Francie, jejichž ozbrojené síly spolu s vojsky čínských feudálů potla
čily roku 1864 tchajpchingské povstání. - 137. 

92 Když roku 1853 masové stávkové hnutí anglického proletariátu stále sílilo, 
přišla skupina chartistů v čele s Jonesem na myšlenku, že by se měla vytvořit 
mohutná organizace dělnictva „Masové hnutí" (Mass-Movement), která 
by sjednocovala trade-uniony i neorganizované dělníky, především proto, 
aby byly koordinovány stávky v různých krajích. V čele organizace měl stát 
pravidelně svolávaný dělnický parlament složený z delegátů zvolených jak 
na shromážděních neorganizovaných dělníků, tak na schůzích trade-unionů, 
které se přidají k „Masovému hnutí". Dělnický parlament byl svolán do 
Manchesteru 6. března 1854 a zasedal do 18. března. Projednal a schválil 
program „Masového hnutí" a vytvořil pětičlenný výkonný výbor. Marx, zvo
lený jako čestný 'delegát, zaslal dělnickému parlamentu dopis (viz tento sva
zek, str. 146-147), který byl přečten 10. března. Za nejbližší úkol anglického 
dělnického hnutí v něm označil úkol vytvořit samostatnou proletáfakou maso
vou politickou stranu. Marx přikládal svolání dělnického parlamentu velký vý
znam, neboť v tom viděl pokus vytrhnout anglické dělnické hnutí z úzkého 
rámce trade-unionismu, krok ke spojování hospodářského boje s politickým. 

Pokus organizovat „Masové hnutí" se však nezdařil, protože většina pře
dáků trade-unionů, kteří byli proti politickému boji, nepodporovala myš
lenku vytvoření jednotné masové dělnické organizace. Odliv stávkového 
hnutí v létě 1854 se také nepříznivě odrazil na účasti na mohutném masovém 
hnutí. Od března 1854 se dělnický parlament už nesešel. - 138. 

98 Viz poznámku 58. - 138.

94 Tím se myslí výkonný výbor Národního chartistického sdružení, založeného 
v červenci 1840. Toto sdružení bylo první masovou dělnickou stranou v ději
nách dělnického hnutí a mělo v letech rozmachu chartismu na 40 000 
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�Ienů. V činnosti sdružení se projevovala ideová a taktická nejednotnost 
Jeho čle�ů; většin� chartistických vůdců podléhala maloburžoazní ideologii.
P� porá�ce chartistů ,v roce 1848, na začátku padesátých let, se přední
p�edstavitelé revolučruho chartismu, kteří měli blízko k vědeckému kom _

• d •• E 
u rus?1�· ?re e�s1m rnest Jones, snažili reorganizovat chartistické hnutí nas�cialisti_cké zakladně. To se projevilo v programu schváleném na chartis

tick�m �Jezdu v roce 185 I. V druhé polovině padesátých let, kdy v anglickém
dělruckem hnutí dočasně zvítězil oportunismus a chartismus upadal pře-
stalo sdružení fakticky existovat. - 139.

' 

95 Jde O manifes�.Mikuláš� I. z 21. (9.) února 1854 o přerušení diplomatických
styků s F�anc": a �g�; � do?ise Napoleonovi III. z 9. února (28. ledna)
1854 odrmtl M1kulaš I. Jakykoh kompromis ve východní otázce. - 140. 

98 S�olečnostjif.ních moří byla založena v Anglii kolem roku I 712; naoko to měla 
byt spol.ečno�t pro obc�od s Jižní Amerikou a tichomořskými ostrovy, ale 

�e skut�cnosti byla zalozena pro spekulaci se státními papíry. Dostala od vlády
radu ':ysad a monopolních práv, zejména právo vydávat státní cenné papíry, 
a rozvmul� ob;ovsko� spekulační činnost, která roku I 720 skončila úpadkem
společnosti. Tim vzrukl velký státní dluh, který se Gladstone v roce 1853

pok�ušel zčásti zlikvidovat skoupením znehodnocených akcií této společ
nosti. - 144. 

97 Řecká válka za nezávislost - viz poznámku 63. - 153. 

98 Engelsův článek „Ústup Rusů od Calafatu" patří k těm Marxovým a Engel
sovým čl_ánkům, které byly otištěny zároveň ve dvojích novinách. Protože 
se rukopis nezachoval, byl za základ překladu, stejně jako v ostatních ob
d�_bných případech, vzat úplnější a spolehlivější text a podstatnější rozdíly 
pripo?1enuty pod čarou. V tomto případě byl článek přeložen podle textu 
uveřeJněného v chartistickém orgánu „People's Paper". - 156. 

99 Bunzelwitzský opevněný tábor byl zbudován na rozkaz pruského krále 
Bedřicha II. za sedmileté války roku 176 I. .. 

Opevnění u Torres Vedras (v Portugalsku mezi řekou Tajo a Atlantským 
�ceánem) dal roku 1810 vybudovat Wellington, aby chránila Lisabon před 
utokem francouzského vojska. 

Opevnění nedaleko Verony vybudovala vojska rakouského arcivé�ody 
Karla za války třetí koalice (roku 1805) s napoleonskou Francií. 

Ve všech třech uvedených případech nepřítel opevnění nedobyl. - 158. 

100 Jde o tajnou. ko;espo�d�nci anglického vyslance v Petrohradě lorda Sey
moura s anghckym purustrem zahraničních věcí, týkající se Seymourových 
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rozhovorů s Mikulášem I. o turecké otázce, k nimž došlo počátkem roku 1853.

Průběh těchto jednání jakož i dvojaký postoj, který přitom zaujímala anglická 
vláda, Marx podrobně rozebral v tomto článku a v článku „ Tajná diplomatic
ká korespondence", který na něj přímo navazuje (viz tento svazek, str. 172

až 187). - 161. 

101 „Journal de Saint-Pétersbourg" [,,Petrohradské noviny"] - oficiální orgán 
ruského ministerstva zahraničních věcí; vycházel pod tímto názvem fran
couzsky v letech 1825-1914 v Petrohradě. 

Marx tu má na mysli článek uveřejněný v „Journal de Saint-Pétersbourg" 
2. března (18. února) 1854 v souvislosti s vystoupením Johna Russella v Dolní
sněmovně 12. února 1854 (viz tento svazek, str. 103). Článek naznačoval, že 

mezi carskou vládou a anglickou vládou existuje dohoda o turecké otázce,
a odvolával se na Seymourovu tajnou korespondenci z roku 1853 a na memo
randum z roku 1844. - 161.

102 Marx tu naráží na to, že ho pruská vláda dávala soustavně policejně sledo
vat. Jedním z organizátorů tohoto sledování byl v padesátých letech pruský 
vyslanec v Londýně Bunsen a anglické úfady mu v tom do jisté míry po
máhaly. V Marxově a Engelsově korespondenci najdeme nejednu zmínku 
o tom, že jejich dopisy otevírá policie. - 171.

103 Datum, kdy byl tento článek napsán, bylo určeno podle Marxova zápisníku. 
V „New-York Daily Tribune" byl článek nesprávně datován „v pátek 
24. března 1854". - 188.

16' Podle zákonodárství platného v Anglii od roku 1662 mohli být chuďasové 
(paupeři), kteří se obrátili o pomoc na chudinskou péči, rozhodnutím soudu 
posláni postrkem zpátky do své domovské obce. IO. února 1854 byl Dolní 
sněmovně předložen návrh zákona, který zakazoval provádět v Anglii a 
Wallesu nucené přesídlování chuďasů. - 189. 

105 12. března 1854 byla uzavřena v Cařihradě mezi Francií, Anglií a Tureckem 
smlouva, kterou se spojenci zavazovali poskytnout Turecku vojenskou pomoc 
námořními a pozemními silami a Turecko se zavazovalo nezahájit s Ruskem 
mírová ·jednání bez souhlasu Anglie a Francie. - 189. 

10• Ulemové - nejvyšší stav bohoslovců a znalců zákona v muslimských zemích 
Blízkého a Středního východu, který měl ve svých rukou soudnictví i správu 
všech náboženských institucí a škol; ulemové měli značný vliv v politickém 
životě osmanské říše. 

Fetva - v zemích islámu rozhodnutí nejvyššího muslimského duchovního 
o přípustnosti toho či onoho opatření nebo činnosti z hlediska koránu a mus
limského náboženského práva (šarí'a). - 189.
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107 Berberské stát)• - název používaný v literatuře 19. století pro státy v severní 
Africe při Středozemním moři (Alžírsko, Tunisko, Maroko a jiné). - 19U.

108 César Famin, ,,Histoire de la rivalité et du protectorat des églises chrétien
nes en Orient" [,,Dějiny soupeření křesťanských církví na Východě a pro
tektorátů nad nimi"], Paříž 1853, str. 13; dále se citují str. 15, 49, 50 a 54 až 
55. - 190.

10• ,,Capitulations, ou Traités anciens et nouveaux entre la cour de France et la 
Porte ottomane, renouvelés et augmentés l'an de J. C. 1740, et de l'hégire 
1153; traduits a Constantinople par le sieur Deval, secrétaire-interprete du 
roi et son premier drogman a la cour ottomane", 1761. - 192. 

110 V předmluvě k tragédii „Semiramis" (1748), nadepsané „ Úvaha o staré 
i současné tragédii", píše Voltaire o Shakespearově tragédii „Hamlet": 
„ Toto dílo jako by bylo výplodem fantazie opilého divocha. Ale vedle tohoto 

hrubého porušování pravidel, pro které se anglické divadlo dodnes zdá tak 
absurdní a barbarské, najdou se v ,Hamletovi', což je ještě podivnější, vzne
šené myšlenky hodné největších géniů." - 197.

m Pantalone - jedna z postav italské lidové maškarní komedie, představoval 

benátského kupce, bohatého, lakotného a hloupého starce. - 197.

112 Pandofina skfínka - schránka zla a nesvárů; literární obraz, který vznikl podle 
starořeckého mýtu o Pandoře, která ze zvědavosti otevřela skřínku, v níž 
byly uzavřeny všemožné svízele a pohromy, a pustila je ven. - 200.

113 Downing Street - viz poznámku 55. - 201. 

114 Jde o úvodník listu „Times" z 3. dubna 1854, v němž redakce ostře kritizo
vala Layardovo vystoupení v Dolní sněmovně a uváděla v pochybnost i jeho 

činnost archeologickou. Nejvýznamnějšími pracemi Layardovými v oblasti 
asyrské archeologie jsou „Nineveh and its Remains" [,,Rozvaliny Ninive"], 
vydaná v letech 1848-1849 v Londýně, a „Nineveh and B_abylon" [,,Ninive 
a Babylon"], vydaná roku 1853 v Londýně. - 202. 

116 Podrobný rozbor Palmerstonovy zahraniční politiky podal Marx v brožuře 
,,Lord Palmerston", napsané od října do počátku prosince 1853 (viz Marx
Engels, Spisy, sv. 9, čes. vyd. 1960, str. 371-435). - 206.

116 V prosinci 1852 při sestavování koaliční vlády přidělil premiér Aberdeen tři 
ministerská křesla třem členům irské brigády: Keoghovi, Sadleirovi a Mon
sellovi, což vyvolalo bouřlivé protesty u několika irských poslanců a vedlo 
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k rozkolu uvnitř brigády. Za irskými poslanci, kteří podporovali vládu, stálo 

vyšší katolické duchovenstvo, irská buržoazie a landlordi, kteří se báli posí
lení národně osvobozeneckého hnutí v Irsku. Druhá část brigády v čele 
s Duffym se opírala o vrstvu zámožných irských pachtýřů, kteří vymáhali 
na vládě nový zákon o pachtu v Irsku. - 209. 

m Mylné zprávy o tom, že Rusové vyklidili Alandské ostrovy, byly uveřejněny 
v „Times" 7. dubna 1854. - 209.

m Jde o několik konferencí uspořádaných v letech 1853-1854 ve Vídni. Účast
nili se jich zástupci Anglie, Francie a Pruska (vyslanci těchto států v Ra
kousku) a rakouský ministr zahraničních věcí Buol. První konference svolaná 
v červenci 1853 - byl k ní přizván i ruský vyslanec, ale odmítl se jí zúčastnit 
- si oficiálně kladla za cíl přispět k překlenutí vyhrocujících se rozporů mezi
Ruskem a Tureckem. Na těchto znovu a znovu svolávaných konferencích
byly postupně dohodnuty a vypracovány požadavky čtyř zúčastněných
států vůči Rusku a Turecku; tyto požadavky tvořily pak základ jednání na
vídeňské konferenci roku 1855 a pařížské mírové smlouvy z roku 1856, kterou
byla zakončena krymská válka. - 213.

m Počátkem roku 1853 vystěhovala rakouská vláda z Lombardie přes 5000 lidí 
pocházejících ze švýcarského kantonu Tessinu. Toto opatření zdůvodňovala 
tím, že prý povstání v Miláně v únoru 1853 bylo připravováno italskými 
revolucionáři, kteří emigrovali do Tessinu a žili tam. Teprve v březnu 1855 
po dlouhých diplomatických vyjednáváních povolila rakouská vláda vyhna
ným Tessiňanům návrat. - 220. 

120 Italskou konstituční stranou rozumí Marx liberální stranu (takzvané „mo
deratti" - umírněné) v čele s Cavourem. Tato strana zastávala zájmy libe
rálně monarchistické velké buržoazie a zburžoaznělé šlechty, jež se domáhaly 
sjednocení Itálie shora pod záštitou savojské dynastie. Liberální strana měla 
strach z revolučního hnutí lidových mas, a proto založila svou taktiku na 

využívání příznivé mezinárodní situace a pomoci druhých zemí. V letech 
1853-1854 prosazovala, aby se Piemont účastnil krymské války po boku 
Anglie a Francie. Slibovala si, že si tak zajistí podporu těchto států v otázce 
sjednocení Itálie. Piemont vstoupil do války roku 1855. 

Turínský list „Unione" [,,Jednota"] byl orgánem levého křídla této 
strany. - 221.

111 Jde o úvodník „Times" z 19. dubna 1854, v němž tento list kritizoval neroz
hodnost vlády v otázkách týkajících se vedení války. - 226.

m „Lloyd" - zkrácený název anglických liberálních novin „Lloyďs Weekly 
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London Newspaper" [,,Lloydův londýnský týdeník"]; vycházely pod tímto 
názvem v letech 1843 až 1918. - 228.

t23 Smlouva mezi Rakouskem a Pruskem byla podepsána 20. dubna 1854 
v Berlíně. - 229.

124 Jde tu o protokol jedné z porad konaných ve Vídni za účasti zástupců 
Anglie, Francie, Pruska a Rakouska; protokol byl podepsán 9. dubna 1854. 
Státy, které podepsaly protokol, se zavázaly, že nebudou ve věci urovnání 
konfliktu mezi Ruskem a Tureckem nic podnikat samostatně. Jako základ 
pro budoucí dohodu bylo navrženo: bude zachována celistvost turecké říše; 
ruská vojska vyklidí podunajská knížectví; křesťanští poddaní sultánovi 
dostanou náboženské a občanské svobody, pokud jsou slučitelné se sultánovou 
nezávislostí a svrchovaností; dále budou poskytnuty záruky, které by při 
úpravě politických poměrů v Turecku zajistily evropskou rovnováhu. 
-232.

126 Jak je vidět z Marxova zápisníku, odeslal 2. a 5. května 1854 redakci „New
York Daily Tribune" dva články. Redakce je však spojila a otiskla 16. května 
1854 s Marxovým podpisem. V tomto svazku je uveden článek tak, jak vyšel 
v novinách. Část materiálu, který Marx poslal - o pruské politice - použila 
redakce v úvodníku otištěném 19. května 1854, ale zpracovala jej po svém. 
- 235.

126 „L' Indépendance belge" [,,Belgická nezávislost"] - buržoazní deník, založený 
v Bruselu roku 1831; orgán liberálů. - 236.

127 „Die Presse" [,,Tisk"] - rakouský buržoazní liberální deník; vycházel ve 
Vídni v letech 1848 až 1894; v letech 1861-1862, kdy byl zaměřen proti
bonapartisticky, vycházely v něm Marxovy články a příspěvky. - 239.

128 „Agramer Zeitung" [,,Záhřebské noviny"] - deník, vycházel od roku 1826 
v Záhřebu, oficiální orgán rakouské vlády. - 240.

129 Jde tu o národně osvobozenecký boj německého lidu proti francouzské nad
vládě, který se rozpoutal po porážce napoleonských vojsk v Rusku. Vládnoucí 
třídy a dynastie se pokoušely využít tohoto boje k rozdmýchání šovinistických 
nálad a k upevnění reakčního feudálního zřízení v Německu. - 240.

130 Treubund - ,,Svaz věrných" - reakční šovinistická organizace, založená 
pruskými monarchisty koncem roku 1848 v Berlíně. - 240.

131 Marx tu má na mysli sérii· svých článků o Gladstonově finanční politice, 
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napsanou na jaře roku 1853 (viz Marx-Engels, Spisy, sv. 9, čes. vyd. 1960, 
str. 69-109). - 243.

m Jde O dohodu, kterou 19. května 1815 mezi sebou uzavřely v Londýně Rusko, 
Anglie a Nizozemí o náhradě vojenských výdajů, j;ž mělo R:15k? v sou
vislosti s vyhnáním napoleonských vojsk z holandskych a belg1ckych pro
vincií. Podle této dohody se anglická a nizozemská vláda zavázaly zaplatit 
jako kompenzaci část ruského dluhu holandskému bankovnímu domu Hope 
a spol. (po 25 miliónech holandských zlatých) spolu s úroky z tohoto �luhu 
nesplacenými do 1. ledna 1816. Zvláštní článek této doho�y �tanov1l, že 
splácení dluhu bude zastaveno v případě, že se �elg!cké pr?vmc1e odt_rhnou
od Nizozemí. Po revoluci z roku 1830 a po vytvoreru nezávislého belgického 
státu zastavila holandská vláda platy. Ale Palmerston podepsal jménem ang
lické vlády s Ruskem 16. listopadu 1831 novou dohodu, která potvrdila 

· dřívější finanční závazky Anglie. - 248.

m Zde je věcná nepřesnost: v obou případech jde o g��erála �)· Ostěn:Sa
kena, který velel třetímu armádnímu sboru na DunaJi a pozdeJ1 (o� pros�nce 
1853) i jednotkám, které chránily pobřeží mezi Bugem a DunaJem; Jeho 
štáb byl v Oděse. - 250.

m Boj u Eckernforde - jedna z operací ve šlesvicko-holštýnské válce mezi Dán
skem a Pruskem v letech 1848-1850. Dánská eskadra podnikla 5. dubna 
1849 útok z moře na šlesvické město Eckernfčirde, byla však rozprášena 
palbou pobřežních baterií. - 252.

m Marxovy články o očistě statků ve Skotsku a Irsku viz Marx-Engels, Spisy, 
sv. 8, čes. vyd. 1960, str. 538-544 a sv. 9, čes. vyd. 1960, str. 184-189. 

Dále Marx U:vádí faktické údaje, které uveřejnil Ernest Jones v úvodníku 
listu „People's Paper" z 13. května 1854. - 255.

m Jde tu O jednu z větších stávek anglických dělníků v padesátých letech 19. 
století. V srpnu 1853 zahájili stávku tkalci a přadláci bavlnářských továren 
v Prestonu a okolí a žádali zvýšení mezd o 10 % ; dělníci jiných oborů je 
podporovali. Sdružení podnikatelů na to odpovědělo v září 1853 výlukou. 
z 30 000 prestonských dělníků nepracovalo na 25 000. Charakteristic: kým rysem stávkového hnutí z roku 1853 je to, že stávkujícím poskytovali 
pomoc dělníci z jiných měst, takže stávka trvala 3�. týdnů: _Yýlu�� byla _od
volána v únoru 1854, ale stávka pokračovala. Aby Jl zlormh, vozili podruka
telé do Prestonu irské dělníky a lidi z anglickýc::h robotáren. V březnu 1854 
byli vůdci stávky zatčeni. Jak se postupně vyčerpávaly peněž� zdroje, byli 
dělníci nuceni vracet se do práce, a tak v květnu stávka skončila. O vypuk
nutí prestonské stávky viz Marx-Engels, Spisy, sv. 9. - 258.
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137 Tento článek otištěný v „People's Paper" byl uveřejněn i v New-York
Daily Tribune" pod titulem „Válečné události v Baltském a č:;ném moři
Anglo-francouzský · systém vedení války". 

Redakce „People's Paper" otiskla před článkem tuto poznámku. Aby
chom, získali �ísto ť:o ���e, uveř;jněný výborný článek, jehož aut�;�m je
slavny evropsky politik ziJici nym v Anglii, jsme nuceni vynechat náš ob
vyklý přehled událostí." - 260.

138 Jde. o hl�ení admirála Hamelina francouzské vládě z 1. a 5. května 1854
o čmnosti spojeneckých flotil v Černém moři po bombardování Od· 
Hl,. , b 1 k á • esy.

asem Y a z r cene uveřejněna v listu Moniteur universel" 21 k ·t 
1854. - 263.

" . ve na

139 M' ' lké 'b mi se tu ve ta orové soustředění a manévry provedené u města Chob-
hamu nedaleko Londýna od 2 L června do 20. srpna 1853 v souvislosti
s přípravami války proti Rusku. - 270.

140 Mayfairští radikálové - přezdívka skupiny pseudoradikálů (Mol th 
B 1 O b  . . 

eswor ,
er�a s orne aJ.); ve skutečnosti zastupovali tu část anglické aristokracie

�tera kok:tovala s ?emokratickými kruhy. Říkalo se jim „mayfairští" podl�
Jedn� z prepychovych londýnských čtvrtí, Mayfairu, kde jsou sídla aristo
kracie. - 272.

111 Tím se míní protokol jedné z porad zástupců Anglie Francie Rakouska
a Pruska, která se konala 23. května 1854 ve Vídni. _ 

'
271:.

' 

142 " The Moming Herald" [,,Ranní věstník"] - anglický konzervativní deník·
vycházel v Londýně v letech 1780 až 1869. - 279.

'

w " The _?Zobe" :-- zkrácený název anglického večerníku „ The Globe and Tra
veller [,'.Svet a cestovatel"], který vycházel od roku 1803 v Londýně·
orgán wh�gů; v době, kdy byli u moci, vládní orgán; od roku 1866 orgá�
konzervativců. - 281.

140 "� Manch�ster Guardian" [,,Manchesterský strážce"] - anglické buržoazní
�ovmy, ,organ stoupenců svobodného obchodu (freetraderů), později orgán
hberálm strany. List byl založen v Manchesteru roku 1821. _ 284. 

145 M' ' á•k mi se tu por z ·a turecké armády u Vídně 12. září 1683 rakousko-německo-
P?lskými vojsk�, při níž sehrála rozhodující úlohu polská vojska pod vele
mm Jana Sobieského. Tato porážka zastavila postup Turků do střední
Evropy. - 285.

146 Joseph Hammer-Purgstall, ,,Geschichte des Osma.nischen Reiches, grossen-
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theils aus bisher unbentitzten Handschriften und Archiven" [,,Dějiny osman
ské říše, sestavené převážně z dosud nepoužitých rukopisů a archívů"], sv.
1-10, Pešť 1827-1832. - 285.

147 Peelovci - skupina umírněných toryů, kteří se seskupili kolem Roberta Peela
a podporovali jeho politiku ústupků obchodní a průmyslové buržoazii v oblasti
hospodářské politiky, ovšem při zachování politické vlády velkostatkářů a
peněžníků. Roku 1846 prosadil Peel v zájmu průmyslové buržoazie zrušení
obilních zákonů, což vyvolalo prudkou nespokojenost toryovských ochra
nářů a vedlo k rozkolu toryovské strany a vzniku peelovské frakce. Po smrti
Peelově roku 1850 tvořili peelovci politickou skupinu bez vlastního programu.
Peelovci se zúčastnili koaliční vlády Aberdeenovy ( 1852-1855). Koncem
padesátých a začátkem šedesátých let splynuli peelovci s liberální stranou.
- 286.

148 V Marxově zápisníku je poznámka, že 6. června 1854 odeslal do redakce
„New-York Daily Tribune" článek o Saint-Arnaudovi. Tento článek list
neotiskl. - 288.

149 Marx tu má na mysli francouzskou buržoazní revoluci z července 1830. - 288.

150 „Člověče, pomoz si, a Bůh ti pomůže" - tak se nazývala politická společnost
umírněně liberálního směru založená ve Francii roku 1827 za účasti osob,
které se později uplatnily za červencové monarchie (Guizot, Barrot, Lafayette
aj.); do této společnosti vstoupila též skupina buržoazních republikánů
(Flocon, Godefroy, Cavaignac aj.).

Společnost 10. prosince - tajná bonapartistická společnost založená roku
1849, skládající se většinou z deklasovaných živlů. Podrobnou charakteris
tiku Společnosti 10. prosince podal Marx ve svém díle „Osmnáctý brumaire
Ludvíka Bonaparta" (viz Marx-Engels, Spisy, sv. 8, čes. vyd. 1960, str.
137-238). - 288.

151 Demontovacl baterie - baterie určené k ničení (demontování) dělostřelectva
a hradeb obležené pevnosti. Bývaly umisťovány v druhém rovnoběžném
zákopu (paralele). 

Paralela (též zápruží) - obléhací zákop probíhající rovnoběžně s pevnost
ním obvodem nebo s některou frontou (čelím) pevnosti. Paralely se budovaly
zpravidla tři, postupně stále blíž k pevnosti, a spojovaly se tzv. přibližovacími
zákopy. V první a druhé se umisťovalo dělostřelectvo, ze třetí se budoval
přibližovací zákop (approche) proti glacis a byla východiskem útoku pěchoty.

Glacis (též koliště) - šikmý násep před vnějším okrajem pevnostního pří
kopu, zbavený porostu a svažující se směrem k nepříteli. Hřeben glacis byl
navršen nad vnější zdí pevnostního příkopu, kontreskarpou, pod níž měli
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obránci zpravidla zřízenu skrytou cestu. Když obléhatelé pronikli na hřeben 
glacis a korunovali je, tj. vybudovali na něm své postavení, případně baterie 
(palebná postavení pro děla), snažili se podminovat a pobořit kontreskarpu 
a současně prolomit hradby nebo poškodit valy, aby mohli překročit příkop 
a provést zteč. - 298.

152 Baitovaná soustava v pevnostním stavitelství vznikla v Itálii v 16. století. 
Vnější část opevňovacího systému při tomto způsobu stavby tvořily glacis, 
kontreskarpa, příkop a eskarpní stěna, chránící vnitřní, k nepříteli obrácenou 
stěnu příkopu. Hlavní hradba, vybudovaná přímo nad vnitřním okrajem pří
kopu, se členila na fronty (čelí), tj. části obrácené jedním směrem, jež na sebe 
navazovaly pod určitým úhlem a tvořily tak obvod (trasu) pevnostních 
hradeb. Na křídlech front (a někdy i v jiných důležitých bodech) byly 
hradby zpevněny baštami, vybudovanými tak, aby každý bod před hradbou 
bylo možno postřelovat čelně i bočně. Bašta vyčnívala z linie hradeb a měla 
zpravidla podobu pravidelného pětiúhelníku, obráceného hrotem k nepří
teli. Dvě dlouhé strany svírající hrot se nazývaly čela nebo líce, dvě krátké 
str,:"ny přilehlé k základně a obrácené k nepříteli bočně, nazývané boky,
mely boční palbou chránit část hradební linie mezi baštami, tzv. kurtinu 
(mezibaští). Ochrana kurtiny bývala zesílena tzv. lunetou, tj. samostatným 
opevněním v podobě půlměsíce nebo kruhové výseče obrácené obloukem 
ven, která byla umístěna před kurtinou a oddělena od ní příkopem. Luneta 
chránila kurtinu, nejzranitelnější část opevnění, před přímou palbou. - Ve 

starých pevnostech, kde byly boky bašt příliš krátké (a boční palba proto 

málo hustá) a kde chyběly lunety, bylo ovšem velké nebezpečí, že se nepříteli 

podaří prolomit kurtinu dělostřelbou a provést průlomem zteč. - 299.

158 Helmuth Moltke, ,,Der russisch-tiirkische Feldzug in der europaischen 
Tiirkei 1828 und 1829" [,,Rusko-turecké tažení v evropském Turecku roku 
1828 a 1829"], Berlín 1845, str. 206. - 299.

m Bašibozukové - název nepravidelných oddílů turecké armády v 18. a 19.
století, které se vyznačovaly nekázní, divokostí a loupežením. - 301.

155 Tento článek napsal Engels na Marxovu žádost 14. června 1854, Marx pak 
článek doplnil a odeslal jej 16. června do „New-York Daily Tribune". Re
dakce uveřejnila článek jako úvodník a doplnila jej tímto úvodním odstavcem: 
,,Příspěvky našich evropských dopisovatelů a zásilka novin, kterou jsme obdr
želi včera večer po příjezdu parníku ,Amerika', plně potvrzují zprávu, že 

Rusové byli vypuzeni ze svých zákopů před Silistrou a že se pak začali sta
hovat z Valašska zpět na linii Seretu. Dovídáme se také, že Rakušané bez
pochyby vstoupí do Valašska ihned, jakmile bude tato provincie evakuována, 
a to na základě dohody uzavřené v Cařihradě 14. minulého měsíce. Jak se 
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dovídáme, byla tato dohoda, jež má za daných okolností pro cara nemalý 
význam, uzavřena na přímý pokyn knížete Metternicha, který znovu fakticky 
řídí zahraniční politiku Habsburků." 

z Marxova zápisníku je vidět, že Marx připojil k tomuto článku i materiál 
o Saint-Arnaudovi, kterým dokončil charakteristiku tohoto bonapartistic
kého politika z článku z 9. června 1854 (viz tento svazek, str. 288-291).
Redakce listu však tuto část vypustila. - 305.

15s Jde o účast carské armády na potlačení revoluce v Uhrách roku 1849.- 307.

m „Wiener Medizinische Wochenschrift" [,,Vídeňský lékařský týdeník") - časopis 

vydávaný ve Vídni od roku 1851. Marx má zřejmě na mysli několik pří
spěvků z Valašska a jeden z Dobrudže, které byly v tomto časopise uveřejněny 
bez podpisu v první polovině roku 1854. - 307.

151 Míní se tu Aberdeenovo vystoupení, kterým odpovídal na Lyndhurstovu 
řeč při rozpravě o východní otázce ve Sněmovně lordů 19. června 1854.
Lyndhurst, představitel toryovské opozice, ostře kritizoval zahraniční poli
tiku carské vlády vůči Turecku a obvinil koaliční vládu, že vede válku vá
havě. Aberdeen ve svém projevu carovu politiku hájil. - 318.

m Marx cituje depeši ruského vyslance v Anglii knížete Livena a hraběte 

Matuševiče hraběti Nesselrodovi z 13. (1.) června 1829 podle textu uveřej
něného v „Portfolio", čís. 1, roč. 1843, str. 17-19, 21. - 320.

1eo Čtyřstranná dohoda - viz poznámku 88. - 324.

1s1 Jde tu O vojenskou vzpouru (pronunciamiento), která vypukla 28. června 
1854 v Madridu. Na jaře 1854 se ve Španělsku začala v souvislosti s těžkou 
hospodářskou situací a řáděním reakčních sil projevovat nespokojenost 
lidu. Nespokojenost se vystupňovala zvláště po rozpuštění kortesů, které se 

stavěly proti vládnímu dekretu o placení daní šest měsíců předem. Vůdci 

pronunciamienta generálové O'Donnell a Dulce, kteří se z osobních �ájm�
snažili svrhnout diktaturu San Luise, pokoušeli se využít této nespokoJenostl 
mas. Byli proto nuce,;ii slíbit některé buržoazní reformy v oblasti zdanění ; 
slíbili rovněž odstranit kamarilu, svolat kortesy, vytvořit národní milici a 
provést některé další reformy. Zatažení lidových mas do boje vedlo k bu�žoazní
revoluci v letech 1854-1856, za níž se roku 1854 dostala znovu k moci strana 
progresistů v čele s Esparterem. Ale buržoazie, postrašená aktivitou širokých 
lidových mas, přešla na stranu kontrarevoluce a roku 1856 se vrátily k moci 
krajně reakční kruhy. - 326. 

m Marx má zřejmě na mysli povstání, k němuž došlo v některých útvarech 
posádky v Zaragoze v únoru 1854. - 326. 
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183 „Slavrwu událostí u Bronzellu" tu Marx· ironicky nazývá bezvýznamné střetnutí 
mezi předsunutými oddíly pruských a rakouských vojsk 8. listopadu 1850. 
Prusko a Rakousko, které bojovaly o hegemonii v Německu si navzájem 
u?íraly �rávo zasahovat do vnitřních záležitostí Hesenska-Kas'elska a potla
čit povstaní, které tam vypuklo. Rakousko bylo diplomaticky podporováno 

Ruskem, a tak Prusko muselo ustoupit. - 328.

164 Víderíská nóta - viz poznámku 65. - 329.

165 Podle jednoho z článků drinopolské smlouvy uzavřené mezi Ruskem a 
Tureckem (1829) měla ruská vojska okupovat Moldavsko a Valašsko do té 
doby, dokud Turecko nezaplatí kontribuci (okupace trvala do roku 1834). 
Turecko prohlásilo, že je ochotno přiznat podunajským knížectvím autonomii 
a poskytnout jim právo samostatně si volit hospodary. Roku 1831 přijalo 

shromáždění bojarů a duchovenstva v Moldavsku a Valašsku na základě 
návrhu vypracovaného carskou vládou tzv. ,,organický reglement", podle 

kterého zákonodárná moc v obou knížectvích náležela sněmům voleným 
statkáři a výkonná moc hospodarům doživotně voleným zástupci statkářů, 
duchovenstva a měst. Dosavadní feudální zřízení včetně roboty bylo zacho
váno a politická moc se soustředila v rukou feudálních statkářů. Zároveň 
zavedl reglement řadu buržoazních reforem: byla odstraněna vnitřní cla, 
zavedena svoboda obchodu, soudy byly odděleny od administrativy, byl 

povolen přechod rolníků od jedné vrchnosti ke druhé, odstraněno mučení. 
Za revoluce 1848 byl „organický reglement" zrušen. - 331.

166 Balta-timanská smlouva - konvence, kterou uzavřely Rusko a Turecko 
1. května (19. dubna) 1849 v době, kdy jejich vojska byla v Moldavsku a Va
lašsku, aby tam potlačila revoluční hnutí. Podle této konvence se okupace 
prodlužovala až do úplného odstranění revolučního nebezpečí ( cizí vojska 
byla z obou knížectví odvolána teprve roku 1851), dočasně se zaváděla zá
sada, podle níž hospodary jmenoval sultán v dohodě s carem, a pro případ, že 
by znovu vypukla revoluce, byla předem dojednána řada opatření ze strany 
Ruska a Turecka, mimo jiné i nová vojenská okupace. V podunajských kní
žectvích byl znovu zaveden „organický reglement" (viz poznámku 165). - 332.

167 Jak vysvítá z Marxova dopisu Engelsovi ze 7. července 1854, zadržel Marx 
čl_á�ek „Válka na Dunaji" (v Marxově zápisiúku označený jako „Obléhání
Si11Stry. Dokončení") a odeslal jej teprve 11. července 1854. - 335. 

168 Zprávu dopisovatele listu „Times" Charlese Nasmytha „Obléhání Silistry", 
datovanou 2. června, otiskly „Times" 3. července 1854. - 336.

169 „Gaceta" - zkratka názvu španělského listu „Gaceta de Madrid" [,,Madrid-
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ské noviny"], založeného roku 1661; byl to oficiální orgán vlády. -
341. 

110 Buržoazně liberální strana progresistů se vytvořila v třicátých letech 19.

století; progresisté se opírali o střední a malou buržoazii ve městec�, o inte
ligenci a část důstojnictva.Jejich hlavním požadavkem byla monarchie s ome:
zenou královskou mocí. Roku 1854, na začátku buržoazní revoluce (1854 az
1856), se progresisté v čele s Esparterem dostali k m�ci. Z� �evoluce se pr�
gresisté poděsili rozvoje masového lidového hnutí a př1St��pih n�. komproIDlS 

s kontrarevolucí, a tak připravili cestu k_ nastolení reakcruho rezimu ve Špa-
nělsku. - 344.

m Jde O dekret španělskťvlády (z května 1854) o placení pozemkové a průmys
lové daně šest měsíců předem. - 345. 

m „Kiilnische Zeitung" [,,Kolínské noviny"] - německý deník, který pod tímto 

názvem vycházel v Kolíně nad Rýnem od roku 1802; za revoluce 1848-1849

a v době reakce, která po ní následovala, se v něm odrážela zbabělá _a zrád
covská politika pruské liberální buržoazie; vedl úporný boj proti „Neue 

Rheinische Zeitung". - 345. 

11a Jde O depeši pruského ministerského předsedy a ministra zahr�ničníc� věcí
Manteuffela pruskému vyslanci v Petrohradě baronu Wertlerovi z 12. cervna
1854. - 345.

m „Spenersche Zeitung" [,,Spenerovy noviny"] - tak byl podle jména svého 

vydavatele nazýván list „Berlinische Nachrichten von Staats- und ge
lehrten Sachen" [,,Berlínské zprávy o záležitostech státu a vědy"],. kte1
vycházel v Berlíně od roku 1740 do roku 1874. List zastával konstitučne
monarchistický směr. - 346. 

11s Le Siecle" [ Století"] - deník který vycházel v Paříži v letech 1836 až
'i939. Ve čt)i-icátých letech 19.' století byl mluvčím názorů té části mal�
buržoazie, která se omezovala na požadavek umírněných reforem. V padesa
tých letech to byl list umírněných republikánů. - 348. 

116 18. června 1837, za španělské buržoazní revoluce z let 1834 až 1843, �yla
přijata nová ústava, která byla kompromisem mezi částí buržoazních libe
rálů a liberální šlechty. Ústava z roku 1837 přiznávala kortesům právo samo
statně se svolávat ale zároveň zachovávala králi právo veta a právo kortesy
rozpouštět. Volební census do Dohú sněmovny byl snížen, poslanci do ní byli 

voleni přímým hlasováním; senát byl jmenován králem podle seznamu navr
hovaného zvláštními volebními sbory. Státním náboženstvím bylo ve Špa-
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nělsku po.dle ústavy náboženství katolické. Ústava z roku 1837 platila do 
roku 1845. - 353. 

177 Tím se míní depeše hraběte Nesselroda ruskému zástupci ve Vídni knížeti 
Gorčakovovi z 29. (17.) června 1854; depeše je odpovědí ruské vlády na 
kategorický požadavek Rakouska, aby Rusko evakuovalo podunajská kní
žectví, která měla být podle dohody Rakouska s Tureckem ze 14. června 1854 
okupována rakouským vojskem. Marx zde použil informací o této depeši 
v listu „Indépendance belge" z 12. července 1854, neboť tehdy ještě nebyla 
celá depeše uveřejněna. - 353. 

171 Jde tu o smlouvu mezi Rakouskem a Pruskem z 20. dubna 1854. Podrobný 
rozbor této smlouvy je v Marxově článku „Řecké povstání. - Polská emigra
ce. - Rakousko-pruská smlouva. - Dokumenty o vyzbrojování Ruska" 
(viz tento svazek, str. 228-234). - 354. 

179 „Oesterreichische Correspondenz" [,,Rakouská korespondence"] - polooficiální 
litografovaný orgán rakouské vlády; pod tímto názvem vycházel v letech 
1850-1863 ve Vídni. - 355. 

180 Jde tu o „Memorandum srbské vlády Vysoké Portě o okupaci tohoto kní
žectví rakouskými vojsky" ze 17. (5.) dubna 1854. O memorandu se jednalo 
v Dolní sněmovně 20. června 1854 a písemná interpelace s požadavkem, aby 
tento dokument byl uveřejněn, byla podána 22. června 1854. - 355. 

181 Némeckj spolek byl vytvořen podle usnesení vídeňského kongresu roku 1815. 
Vstoupila do něho spolu s německými státy vévodství Holštýn, patřící dánské 
koruně, a velkovévodství Lucemburk, patřící králi nizozemskému. Dánský král 
jakožto vévoda holštýnský a nizozemský král jakožto velkovévoda lucembur
ský byli členy spolkového sněmu Německého spolku. - 357. 

181 Marx tu má na mysli představitele několika německých států (Bavorska, 
Saska, Hannoverska, Wilrttemberska, Bádenska, Hesenska-Kaselska, Hesen
ska-Darmstadtska a Nasavska), kteří se sešli v květnu až červnu 1854 v Bam
bergu na konferenci, kde bylo usneseno, že se připojí k rakousko-pruské do
hodě z 20. dubna 1854 (o ní viz tento svazek, str. 229-230). - 360. 

183 „ The 'Observer" [,,Pozorovatel"] - anglický deník konzervativního směru, 
který vychází v Londýně od ro�u 1791. - 361. 

18' ,, Journal des Débats" - zkrácený název francouzského buržoazního deníku 
,,Journal des Débats politiques et littéraires" [,,Noviny pro politické a lite
rární diskuse"], který byl založen v Paříži roku 1789. Za červencové mo-
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narchie byl vládním listem, . orgánem orleanistické buržoazie. Za revoluce 
roku 1848 vyjadřoval názory kontrarevoluční buržoazie, takzvané strany po
řádku. Po státním převratu z roku 1851 orgán umírněné orleanistické opo
zice. - 362. 

195 Whitehall - čtvrť v Londýně, kde je řada vládních úřadů. - 365.

186 Squeers - postava z Dickensova románu „Život a příhody Mikuláše Nickle
byho", typ surového a chamtivého nevzdělance a pokrytce. - 365. 

187 Pronunciamiento z roku 1843 - kontrarevoluční vojenské povstání, které 
zorganizovali v květnu toho roku generál Narváez, Concha a jiní proti dikta
tuře vůdce strany progresistů Espartera. Podporovala je část progresistů ne
spokojená s diktátorskou politikou Esparterovou. Espartero prchl 30. čer
vence 1843 ze Španělska. Diktátorem se pak stal jeden z vůdců strany mode
rados Narváez, který se opíral o velkostatkáře. V zemi se na dlouhou dobu 
upevnilo panství reakce, které trvalo až do revoluce' z let 1854-1856. - 367. 

188 Válkou na Pyrenejském poloostrově neboli španělskou válkou se nazývá 
válka mezi Anglií a Francií, vedená v letech 1808 až 1814 na území Španělska a 
Portugalska. Zároveň vzplanula na celém území poloostrova válka španěl
ského a portugalského lidu za nezávislost proti francouzským okupantům. 
- 367.

189 Marx má na mysli přijetí cádizské ústavy roku 1812 (viz poznámku 191). 
Rok 1822 byl vrcholným bodem ve vývoji buržoazní revoluce z let 1820 

až 1823. Když se po porážce monarchistického spiknutí v létě 1822 vystup
ňoval třídní boj, dostali se k moci představitelé levého křídla revolučního 
hnutí, takzvaní exaltados (nadšení); jedním z jejich vůdců byl Riego. To, 
že se dostali k moci exaltados, které podporovala demokratická část důstoj
níků, střední a malá městská buržoazie, řemeslníci a dělníci, svědčilo o dal
ším rozvoji revoluce. O úloze revoluční armády viz sérii Marxových článků 
,,Revoluční Španělsko" (tento svazek, str. 449-505). - 368. 

11° Karlisté - reakční, klerikálně absolutistická klika ve Španělsku, která podpo
rovala uchazeče o španělský trůn dona Carlose, bratra Ferdinanda VII. 
Karlisté se opírali o vojenské kruhy a katolické duchovenstvo a podporovalo 
je také zaostalé rolnictvo v některých okresech. V letech 1833-1840 rozpou
tali karlisté občanskou válku, která se fakticky změnila v boj mezi feudálně 
katolickými a buržoazně liberálními živly a vedla k třetí buržoazní revoluci. 
V letech 1872-1876 karlisté znovu rozpoutali válku a pokoušeli se dosadit 
na španělský trůn potomka dona Carlose. Tato válka skončila rovněž jejich 
porážkou. - 368. 
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191 Ústava z roku 1812 (cádizská ústava) byla vypracována kortesy, které zase
daly v letech 1810-1813. Tato ústava omezovala monarchii, prohlásila za 
nositele svrchované moci národ, svěřila zákonodárné funkce jednokomorovým 
kortesům, které měly být voleny všeobecným hlasováním. Kortesy měly mít 
rozsáhlou pravomoc v oblasti zahraniční i vnitřní politiky. Ústava zaváděla 
místní samosprávu, progresívní zdanění a všeobecnou vojenskou povinnost. 
V každé provincii měla být vytvořena místní národní milice; byl reorgani
zován celý systém soudnictví. Ústava demokratizovala vnitřní život Španěl
ska, ale zároveň zachovávala nadvládu Španělska nad koloniemi. Roku 1814 
po vítězství reakce byla cádizská ústava zrušena. V první polovině 19. sto
letí byla španělská ústava z roku 1812 praporem liberálně konstitučního 
hnutí v řadě evropských zemí. - 368.

192 Zprávy o událostech v Barceloně byly otištěny 19. června 1854 ve francouz
ském listu „Moniteur universel", který byl oficiálním orgánem vlády Na
poleona III. - 370.

193 V březnu 1848 organizovala prozatímní vláda francouzské republiky, v níž 
hrála vedoucí úlohu strana umírněných buržoazních republikánů soustře
děných kolem listu „Le National" [,,Národní listy"], v Paříži národní dílny; 
chtěla využít dělníků těchto dílen k boji proti revolučnímu proletariátu. 
Tento provokační plán na rozštěpení dělnické třídy však ztroskotal a dělníci 
zaměstnaní v národních dílnách tvořili hlavní jádro povstalců v červnové 
revoluci z roku 1848. - 371.

194 Anglická parní fregata „Tiger" najela 12. května 1854 při průzkumu 
černomořského pobřeží na úskalí poblíž Oděsy; loď byla ostřelována dělo
střeleckou baterií a byla vážně poškozena; posádka se musela vzdát a parník 
shořel. - 387.

195 Viz Marxovy a Engelsovy články uveřejněné v 5. a 6. svazku Spisů. - 390.

196 Narážka na Palmerstonův postoj v anglicko-řeckém kónfliktu z roku 1850 
v záležitosti obchodníka Pacifica, původem Portugalce, ale s anglickou státní 
příslušností. Pacificův dům v Aténách byl vypálen, což bylo pro Palmerštona, 
tehdy ministra zahraničních věcí, záminkou k tomu, aby bylo vysláno do 
Řecka anglické loďstvo a řecké vládě předloženo ostré ultimátum. V útočné 
řeči, kterou Palmerston pronesl v parlamentě, ospravedlňoval své akce nut
ností chránit prestiž anglických poddaných, přičemž je srovnával s občany staro
věkého Říma. Obrat „civis romanus sum" (,, jsem římský občan"), jehož 
přitom Palmerston použil, byla formule vyjadřující výsady a vysoké posta
vení, které poskytovalo římské občanství. - 391.
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m Jde o dobyvačné války, které vedli francouzští kolo1ůzátoři ve třicátých a 
čtyřicátých letech 19. století v Alžírsku,' aby si tuto zemi podrobili. Francouz
ský vpád do Alžírska vyvolal dlouhý a úporný odpor arabského obyvatelstva. 
Francouzi vedli válku s nevídanou krutostí. Roku 1847 bylo dobytí Alžírska 
v podstatě dokončeno, ale boj alžírského lidu za nezávislost pokračoval dál. 
- 396.

19s Silchové byli v 16. století příslušníci náboženské sekty v Paňdžábu. Jejich 
učení o rovnosti se stalo ideologií boje rolníků proti indickým feudálům a 
afghánským dobyvatelům, který se rozpoutal koncem 17. století. Později se 
mezi sikhy vytvořila skupina feudálů, jejíž představitelé stáli v čele sikhského 
státu, k němuž počátkem 19. století patřil celý Paňdžáb a několik sousedních 
oblastí. Roku 1845 využili angličtí kolonizátoři zrádných živlů mezi sikhskou 
šlechtou, vyprovokovali se sikhy konflikt a dosáhli toho, že se sikhský stát 
roku 1846 stal vazalským knížectvím. Roku 1848 sikhové povstali, ale byli 
roku 1849 definitivně porobeni. Dobytím Paňdžábu byla dovršena přeměna 
celé Indie v anglickou kolonii. 

Od roku 1811 vedla Anglie s přestávkami dobyvačné tzv. ,,kaferské války" 
v Kapsku proti kmenům Kosa (souhrnným názvem Kafři, který se vžil v 19. 
století, se nepřesně označují kmeny v jihovýchodní Africe). Podle ?J-Írové 
smlouvy z roku 1853 musely kmeny Kosa odstoupit část svého území Angli
čanům. - 396.

199 Míní se tu hnutí z roku 1847 ve Švýcarsku a v Itálii, která byla předzvěstí 
evropské revoluce z let 1848-1849. Viz Engelsův článek „Hnutí roku 1847" 
(Marx-Engels, Spisy, sv. 4, čes. vyd. 1958, str. 463-472). - 397.

200 Autoři mají na mysli hrdinné povstání pařížského proletariátu 23.-26. 
června 1848, krutě potlačené francouzskou buržoazií. Porážka červnového 
povstání byla signálem k nástupu kontrarevoluce v ostatních evropských 
zemích. - 397.

201 „Espartero. Historiá. de Su vida Militar y Politica y de los grandes Sucesos 
contemporáneos" [,,Espartero. Dějiny jeho vojenské a politické činnosti 
a velkých úspěchů dosažených v současné době"]; čtyřdílná práce španěl
ského buržoazně liberálního historika José Segunda Flóreze, která vyšla 
v Madridu roku 1843. Marx používal druhého vydání tohoto díla, jehož 
1. a 2. díl vyšly roku 1844 a 3. a 4. roku 1845. - 400.

•0• K bitvě na planině Ayacucho (v Peru) - jedné z největších srážek ve válce
za nezávislost španělských kolonií v Americe (1810-1826) - došlo 9. pro
since 1824. V této bitvě kolumbijské a peruánské vojsko skoro úplně roz
prášilo španělskou armádu. Důsledkem bylo vytvoření nezávislé republiky 
Bolívie a zajištění nezávislosti Jižní Ameriky. - 400.
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203 31. srpna 1839 podepsali ve Vergaře vrchní velitel karlistů generál Marot 
a velitel královských vojsk Espartero dohodu, kterou skončila občanská válka 
ve Španělsku. Karlistické vojenské jednotky byly rozpuštěny a don Carlos 
emigroval 14. září 1839 do Francie. Když se karlistický generál Cabrera 
v červenci 1840 pokusil pokračovat v boji, byli karlisté na hlavu poraženi. 
- 400. 

20• Marx má zřejmě na mysli Marlianiho knihu „Historia politica de la Espafi.a 
moderna" [,,Politické dějiny moderního Španělska"], která vyšla v Barceloně 
roku 1840. - 400.

20G Marx cituje anonymně vydanou Hughesovu knihu „Revelations of Spain 
in 1845. By an English resident" [,,Pravda o Španělsku v roce 1845. Od 
Angličana, trvale žijícího v této zemi"], Londýn 1845, díl 1, str. 14. Dále 
Marx cituje ze str. 15-16 téže knihy. - 400.

208 Moderados - ,,umírnění", strana stoupenců konstituční monarchie; zastupo
vala zájmy velké buržoazie a liberální šlechty a vznikla na počátku buržoazní 
revoluce z let 1820-1823. Ve čtyřicátých až padesátých letech byl jedním 
z vůdců strany generál Narváez, organizátor kontrarevoluční vojenské vzpoury 
z roku 1843 (viz poznámku 187), později faktický diktátor Španělska. Za 
čtvrté buržoazní revoluce (z let 1854-1856) byli moderados proti jakýmkoli 
buržoazním reformám a postupovali společně s nejreakčnějšími silami. - 401.

201 Mansion House - úřední sídlo londýnského starosty. - 403.

208 M. A. Principe, R. Giron, R. Satorres a A. Ribot, ,,Espartero: su pasado, 
su presente, su porvenir", Madrid 1848. - 404.

20• Míní se tu proces z roku 1820 o rozvodu anglického krále Jiřího IV. s krá
lovnou Karolínou, obviněnou z manželské nevěry. - 405.

210 V „New-York Daily Tribune" následovala věta doplněná redakcí: ,,Naši 
čtenáři mohou sami posoudit, zda španělská revoluce může mít nějaké 
užitečné výsledky, nebo ne." O tom, že tuto větu doplnila redakce, píše 
�arx Engelsovi v dopise z 10. listopadu 1854. - 406.

211 Tento článek je vojenský přehled, který napsal Engels na Marxovu žádost, 
a je to část většího článku, který Marx odeslal do New Yorku 8. srpna 1854.
Redakce „New-York Daily Tribune" však tento přehled uveřejnila 21. srpna 
jako úvodník a zbytek článku otiskla v témž čísle s Marxovým podpisem (viz 
tento svazek, str. 410-416). V tomto svazku jsou obě části otištěny tak, jak 
byly uveřejněny v novinách. - 407.
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m Tím se míní krajně reakční vláda ustavená v říjnu 1847, v jejímž čele stál 
faktický diktátor Španělska, vůdce strany moderadů, Narváez. - 411.

m Marx cituje projev Ernesta Jonese podle listu „People's Paper" z 5. srpna 
1854. - 416.

m Rakousko-turecká smlouva, která dávala Rakousku právo obsadit na dobu 
války Moldavsko a Valašsko, až z nich budou evakuována ruská vojska, byla 
podepsána 14. června 1854. - 418.

m Bramborová válka" se ironicky říkalo rakousko-pruské válce o bavorské 
dědictví ( 1778-1779), za níž se skoro všechny vojenské operace omezovaly 
na různé manévry, jimiž se měl nepříteli odříznout přísun potravin. 

Zde nazývá Marx „bramborovou válkou" konflikt mezi Rakouskem 
a Pruskem, který vypukl na podzim roku 1850 a byl v podstatě bojem o hege
monii v Německu (viz též poznámku 163). - 418.

218 Míní se tu akce ruské válečné lodi „Vladimir" v Černém moři. Počátkem
srpna 1854 vyplul „Vladimir" ze Sevastopolu směrem k Bosporu, n�padl
anglický parník „Cyclop" a potopil několik tureckých lodí. Nenarazil na
odpor anglo-francouzského loďstva a vrátil se bez úhony do Sevastopolu.
- 420.

217 Deklarace o ozbrojené neutralitě vyhlášená Kateřinou II. 11. března (28. února)
1780 v době americké války za nezávislost (1775-1783) byla namířena proti 
Anglii. Vyhlašovalo se v ní právo neutrálních lodí hájit se na moři zbraněmi, 
budou-li napadeny loďmi válčících států, právo neutrálních států svobodně 
obchodovat s válčícími mocnostmi, zásada nedotknutelnosti nepřátelského 
majetku, jestliže se plaví pod neutrální vlajkou, a respektování blokády jen 
v tom případě, je-li vstup do blokovaného přístavu fakticky uzavřen válečným 
loďstvem. Tato deklarace se stala podkladem konvence uzavřené mezi Rus
kem a řadou jiných států. V letech 1780-1783 se k ní připojily Dánsko, 
Švédsko, Holandsko, Prusko, Rakousko, Portugalsko a království obou 
Sicílií. - 421.

m „Le Charivari" [,,Kočičina"] - francouzský satirický časopis buržoazně repu
blikánského zaměření; vycházel v Paříži od roku 1832; za červencové 
monarchie jízlivě útočil na vládu; roku 1848 přešel do tábora kontrarevo
luce. - 422.

m Roku 1845 schválily kortesy zákon o revizi ústavy z roku 1837 (viz poznámku 
176) ; podle nového zákona se značně zvyšoval volební census, královská
moc dostávala neomezené právo jmenovat senátory, rušilo se právo kortesů
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scházet se bez zvláštního svolení monarchy a král také určoval okruh otázek, 
které kortesy směly projednávat. - 422.

••• Konkordát mezi římským papežem Piem IX. a španělskou královnou Isa
belou II. byl uzavřen 16. března 1851 a schválen kortesy v říjnu 1851. Podle 
této smlouvy se španělská koruna zavazovala vyplácet katolické duchovní 
ze státní pokladny, zastavit konfiskaci církevní půdy a vrátit klášterům po
zemky zkonfiskované za třetí buržoazní revoluce (1834-1843), pokud ještě 
nebyly rozprodány. - 422.

121 Takzvané „spiknutí revolucionářů v Berlíně" byla policejní provokace (viz 
Marx-Engels, Spisy, sv. 9, čes. vyd. 1960, str. 54-56). - 424.

222 Kolínský proces proti komunistiim (4. října až 12. listopadu 1852) byl provokační 
proces, zorganizovaný pruskou vládou. Před soud bylo postaveno 11 členů 
mezinárodní komunistické organizace Svazu komunistů (1847-1852), ob
žalovaných ze „spiknutí majícího charakter velezrady". Jako usvědčujícího 
materiálu bylo použito falešné „originální knihy zápisů" ze schůzí ústřed
ního výboru, kterou sestavili pruští policejní agenti, a dalších falzifikátů 
a také dokumentů, které policie ukradla dobrodružné Willichově a Schappe
rově frakci, vyloučené ze Svazu komunistů. Sedm obžalovaných bylo na zá
kladě podvržených dokladů a křivých svědectví odsouzeno k pevnostnímu 
vězení na 3 až 6 let. Marx a Engels odhalili všechny tyto provokační akce 
organizátorů procesu a hnusné metody, kterých použil pruský policejní stát 
proti mezinárodnímu dělnickému hnutí (viz Engelsův článek „Nedávný 
proces y Kolíně" a Marxovu brožuru „Odhalení o kolínském procesu 
proti komunistům", Spisy, sv. 8, čes. vyd. 1960, str. 435-441, 443-508). 
- 424.

223 Vídeňská n6ta - viz poznámku 65. - 425.

.. , Tím se míní londýnská konvence z 13. července 1841 (viz poznámku 13). 
- 426.

225 Narážka na zamýšlený sňatek prince Leopoldá Sasko-kobursko-gothajského 
- bratrance prince Alberta, manžela anglické královny - se španělskou
královnou Isabelou II. Na tento sňatek, jímž by se byla upevnila pozice Anglie
na Pyrenejském poloostrově, se začalo pomýšlet roku 1845. Palmerston,
který se v roce 1846 stal ministrem zahraničních věcí, tento plán aktivně
podporoval. Sňatek se však neuskutečnil (viz poznámku 89). - 427.

•2• Fram;:ois René Chateaubriand, ,,Congrěs de Vérone. Guerre d'Espagne.
Négociations. Colonies espagnoles" [,,Veronský kongres. Španělská válka. 
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Vyjednávání. Španělské kolonie"], Brusel 1838, díl I, str. 112, 119-120, 

132-133; díl II, str. 220-221, 22.'i. - 427.

221 Jde o známé poselství presidenta USA Jamese Monroa americkému kongresu 
z 2. prosince 1823, v němž vyhlásil takzvanou Monroeovu doktrínu namířenou 
proti vměšování evropských mocností do záležitostí zemí amerického konti
nentu. Monroeovy doktríny používali později američtí expanzionisté, aby 
nastolili hegemonii Spojených států v Americe. - 427.

228 Manuel Marliani, ,,Historia politica de la Espafí.a moderna". Barcelona 
1840. � 428.

229 Freetradeři, k jejichž předákům patřil Cobden, žádali v zájmu anglické 
průmyslové buržoazie snížení všech neproduktivních nákladů na spravování 
státu. Mezi takové náklady počítali i výdaje souvisící s dobýváním kolonii 
a jejich správou. Cobden a jiní se domnívali, že Anglie jakožto nejvyspělejší 
průmyslová mocnost může získat kterékoli trhy tím, že z nich vytlačí své 
konkurenty levnějším zbožím. - 429.

230 Podle španělské ústavy z roku 1812 nabývalo obyvatelstvo španělských kolo
nií s výjimkou černochů španělské státní občanství a mělo stejná politická 
práva jako obyvatelstvo vlastního Španělska, včetně práva volit své zástupce 
do kortesů. Španělští liberálové, kteří ústavu sestavovali, se snažili vytvořením 
zdánlivé rovnoprávnosti kolonií a mateřské země zabránit válce za nezá
vislost, která tehdy ve španělských jihoamerických koloniích propukala. 
- 429.

281 
„Pur.ch" - zkrácený název anglického humoristického týdeníku buržoazně
liberálního zaměření „Punch, or the London Charivari" [,,Kašpárek aneb 
Londýnská kočičina"]. Vychází v Londýně od roku 1841. - 430.

232 Svazoiý klub - jedna z nejdemokratičtějších organizací, jež vznikaly ve Špa
nělsku na počátku buržoazní revoluce z let 1854-1856. Jejími členy byli 
republikáni a představitelé utopického socialismu: Figueras, Pi-y-Margal, 
Orense aj. Organizace razila požadavek všeobecného volebního práva, 
svobody svědomí, tisku, shromažďování, peticí, zrušení nepřímých daní 
a trestu smrti a požadovala také všeobecné ozbrojení lidu. Přitom však tento 
program úplně opomíjel agrární otázku.Jakmile se koncem roku 1854 dostala 
k moci reakce, byl klub uzavřen (viz tento svazek, str. 507). - 432.

2s3 Za buržoazní revoluce v letech 1820-1823 vzniklo ve Španělsku vedle demo
kratických klubů mnoho tajných spolků, v nichž se sdružovala městská 
buržoazie, důstojníci i představitelé nižších městských vrstev. Tyto spolky 
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s dobře zakonspirovanou organizací a s odbočkami v různých krajích měly 
značný vliv na politiku vlády a kortesů; nejvýznamnějšínů členy těchto 
spolků byli Riego, San Miguel, Alpuente aj. - 434. 

2"' V Portugalsku vládla tehdy kobursko-braganzská dynastie. Unionistickou 
stranou se rozumějí stoupenci vytvoření jediné monarchie na Pyrenejském 
poloostrově. - 435. 

135 Jak uvádí sám Engels, měl při psaní svých článků o dobytí Bomarsundu 
k dispozici jen kusé informace o tom, jak operace probíhaly, a velmi nedoko
nalý popis této ruské pevnosti na Alandských ostrovech. Proto se v jeho člán
cích o mnoha okolnostech dobývání Bomarsundu nepíše. 

Přestože pevnost nebyla dostavěna (byla provedena jen pětina všech pro
jektovaných prací) a přestože protivník měl desateronásobnou přesilu vojáků 
a dělostřelectva, byla pevnost obléhána skoro měsíc. Posádka po šest dnů 
odrážela zběsilé útoky. a vzdala se teprve na rozkaz velení, když předtím 
způsobila obléhajícímu anglo-francouzskému vojsku velké ztráty. Operace 
proti této pevnosti nasvědčovala tomu, že anglické vojenské kruhy upustily 
od plánu zaútočit přímo na Kronštadt. Dobytí Bomarsundu 16. (4.) srpna 
1854 bylo dočasným taktickým úspěchem, který však neměl podstatný vliv 
na průběh celkově bezvýsledných válečných akcí v Baltském moři. 

Tento i další článek byly uveřejněny v „New-York Daily Tribune" se stej
ným nadpisem. Podtitulky doplnil Institut marxismu-leninismu. - 438. 

236 Vauban, ,,Traité de l'attaque des places" [,,Pojednání o útoku na pevnosti"].
Toto dílo vyšlo v Paříži roku 1739 jako první díl dvojsvazkového spisu „ Traité 
de l'attaque et de la défense des places" [,,Pojednání o útoku na pevnosti 
a o jejich obraně"]\ - 441. 

m Howard Douglas, ,,A Treatise on Naval Gunnery" [,,Pojednání o námořním 
dělostřelectvu"]; první vydání vyšlo v Londýně roku 1820. - 444. 

238 Sérii článků „Rel'Oluční Spane1sko" napsal Marx pro „New-York Daily Tri
bune" od srpna do prosince 1854. Marx, který sledoval všechny příznaky 
revolučního hnutí v Evropě, si pozorně všímal událostí, k nimž došlo ve Špa
nělsku v létě 1854. Domníval se totiž, že revoluční boje ve Španělsku mohou 
znovu roznítit revoluční hnutí i v ostatních evropských zemích. Aby lépe 
pochopil specifický charakter a zvláštnosti nové španělské revoluce, prostudo
val pozorně dějiny španělských revolucí v první polovině 19. století. Zacho
valo se pět Marxových sešitů s výpisky z děl anglických, francouzských a špa
nělských spisovatelů. Z Marxova zápisníku s.e dovídáme, že do „New-York 
Daily Tribune" poslal jedenáct článků, pojednávajících o období první 
(1808-1814), druhé (1820-1823) a třetí (1834-1843) španělské buržoazní 
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revoluce. Z těchto článků vyšlo v „Tribune" pouze prvních osm (do roku 
1820). Další tři články, věnované událostem z let 1820-1822 a z roku 
1833, nebyly uveřejněny. Z těchto neuveřejněných článků se zachoval jen 
zlomek rukopisu o příčinách porážky druhé buržoazní revoluce, který je 
v tomto svazku zařazen na str. 657-660. - 449. 

239 Válka Svaté junty (1520-1522) - povstání kastilských měšťanů (comuneros, 
komunérů) proti absolutismu Karla I. Zpočátku to byl vlastně boj za za
chování feudálních výsad měst, od roku 1521, kdy se na něm začala podílet 
městská chudina a část rolnictva, nabylo povstání protifeudálního rázu. 
Svatá junta povstaleckých měst byla vytvořena v červenci 1520 v Avile, 
v září pak byla nucena přemístit své středisko do Tordesillasu a v listopadu 
do Valladolidu, kam byly svolány kortesy; jejich zasedání se zúčastnili 
zástupci desíti měst. � 452. 

240 Na titulním listě jednoho Marxova sešitu s výpisky o Španělsku je jeho ruko
pisem nadepsán seznam části literatury, kterou pročetl. Uvádíme tento 
seznam v originále a v českém překladu: 

( Campomanes. J ovellanos) 
London. 1854. May. June. Juty. 

l. Parish (H. H.) Diplomatic History of the Monarchy of Greece. London.
1838.

2. Thierry, (A.) Essai sur l'histoire de la formation et du progres du Tiers
Etat. 2nd ed. 2 vol. Paris 1853.

3. Una Plumada sobre la Indole y Tendencia de la Revoluci6n en Espana. Madrid.
1846.

4. Révolution d'Espagne. Examen critique. 1820-36. Paris. 1836.
5. The Crisis qf Spain. 2nd edit. London. 1823.
6. Revelations on Spain in 1845. 2 vol. London. 1845.
7. Seňor de Marliani, Historia Politica de la Espafía Moderna. Barselona.

1849.
8. Principe. Espartero, su Passado etc. Madrid. 1848.

(Campomanes, Jovellanos) 
Londýn 1854, květen, červen, lervenec 

l. Parish (H. H.) Dějiny diplomacie v řecké monarchii. Londýn 1838.
2. Thierry, (A.) Dějiny vzniku a vývoje třetího stavu. 2. vyd., 2 svazky,

Paříž 1853.
3. Poznámky o charakteru a tendenci revoluce ve Spane1sku, Madrid 1846.
4. Revoluce ve Spanělsku. Kritickj rozbor, 1820-1836, Paříž 1836.
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5. Krize ve Špane'7sku, 2. vyd., Londýn 1823.
6. Pravda o Španělsku z roku 1845, 2 svazky, Londýn 1845.
7. Seňor de Marliani, Politické dějiny novodobého Španělska Barcelona

1849. 
' 

8. Príncipe. Espartero,jeho minulost atd. Madrid 1848. - 453.

241 A11u t . t ' ' ' 
š ,., 

_
n
_
amum os - organy mistm samosprávy ve panělsku; sehrály významnou 

politickou úlohu v období reconquisty, tj. boje za osvobození Španělska 
od arabské nadvlády (8.-15. století). Když bylo v 16. století potlačeno po
vstání kom�é1:1 (comuneros) (viz poznámku 239), byly ayuntamientos 
V; podstatě zlikvidovány. Obnovení ayuntamientos bylo jedním z demokra
tických požadavků buržoazních revolucí na počátku 19. století. Dočasně 
byly ayuntamientos obnoveny ústavou z roku 1812 a usnesením kortesů 
v roce 1820. - 455.

142 Jde o kastilské kortesy, které zasedaly ve Valladolidu v lednu až únoru 1518. 
Ty��- kortesy měly potvrdit Karla jako krále Kastilie, přísahat mu věrnost
a pnJmout od. něho přísahu o dodržování fueros (viz poznámku 267). 

Marx tu ma chybu: kortesy se sešly ještě před tím, než byl Karel zvolen 
za císaře (1519) a než odjel do Německa na korunovaci (1520). - 455.

us Svaté bratrstvo čili Santa Hermandad - svaz španělských měst, vytvořený kon
cem 15. století -�álem, ktert se snažil využít měšťanstva v boji proti velkým
:eudálům za zaJmy absolutismu. Od poloviny 16. století vykonávaly ozbro
Jené síly Svatého bratrstva policejní funkce. - 456.

244 Ústava, kterou Napoleon I. připravil pro Španělsko, byla přijata na shro
máždění zástupců španělské šlechty ve francouzském městě Bayonne (ba
yo�nské kortesy) v červenci 1808. Tato ústava dávala králi (Josefu Bonapar
tovi) téměř neomezenou moc. Měl jmenovat zástupce španělské šlechty do 
senátu, který měl být zřízen, a asi polovinu poslanců kortesů. Podle ústavy 

se z�váděl? veřej�é ,soudní �zení, zakazovalo se mučení a rušily se vnitřní
celm hramce. Jedmym státmm náboženstvím smělo být katolické nábožen
ství. Po přijetí bayonnské ústavy, která upevňovala panství Bonapartů ve 
Španělsk�, zesílil osvobozenecký boj španělského lidu proti francouzským 
okupantum a došlo k novému rozmachu buržoazní revoluce (1808-1814). 
Za této revoluce vypracovaly cádizské revoluční kortesy v roce 1812 bur
žoazně liberální ústavu (viz poznámku 191). - 459.

245 Násled�je věta, kterou připsala redakce „New-York Daily Tribune": 
„DoufeJme, že to, co španělský lid nyní připisuje ke svým análům nebude ani 
nedůstojné, ani neprospěšné jak pro něj, tak pro celý svět." (Viz Marxův 
dopis Engelsovi z 10. listopadu 1854.) - 459.
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246 „Memoires et correspondance politique et militaire du roiJoseph" [,,Paměti 
a korespondence krále Josefa o politických a vojenských záležitostech"], 
Paříž 1853-1854. Text tajné smlouvy, kterou prý uzavřeli Alexandr I. 
a Napoleon I. v Tylži, je citován ve 4. svazku těchto pamětí, na str. 246-247, 
podle madridské „Gacety" z 25. srpna 1812. 

Ani v tylžské smlouvě mezi Ruskem a Francií ze 7. července (25. června) 
1807, ani v tajných konvencích, které tuto smlouvu doplňují, tyto body ne
jsou. - 460. 

24" Tím se míní účast Španělska ve válce první koalice proti republikánské 
Francii ( 1793-1795). Po určitých úspěších, kterých španělské vojsko dosáhlo 
v roce 1793, bylo úplně poraženo a Španělsko bylo v červenci 1795 nuceno 
uzavřít s Francií separátní mír. - 461.

248 Robert Southey, ,,History of the Peninsular War" [,,Dějiny války na Pyrenej
ském poloostrově"], 3 díly, Londýn 1823-1832. Marx cituje z 1. dílu, str. 
301. - 462.

24• José Clemente Carnicero, ,,Napoleón o El verdadero D. Quixote de la Eu
ropa, o sean Comentarios critico-patriotico-burlescos a varios decretos de 
Napoleón y su hermanoJosé;distribuidos en dos partes y cincuenta capitulos 
y escritos por un espafiol amante de su patria" [,,Napoleon, neboli pravý 
evropský Don Quijote, čili kriticko-vlastenecko-satirické komentáře k různým 
dekretům Napoleona a jeho bratra Josefa, ve dvou dílech a padesáti kapito
lách; spis Španěla milujícího svou vlast"], sv. 1-6, Madrid 1813; ,,Histo
ria razonada de los principales sucesos de la gloriosa revolución de Espafia" 
[,,Rozbor dějin nejdůležitějších událostí slavné španělské revoluce"], sv. 
1-4, Madrid 1814-1815; ,,La Inquisición justamente restablecida e im
pugnación de la obra ,Anales de la lnquisición en Espafia' por Lorente" 
[,,Zákonné obnovení práv inkvizice a vyvrácení díla ,Kronika inkvizice 
ve Španělsku' od Lorenta"], sv. 1-2, Madrid 1816. - 463.

250 Jde o Jovellanosovu zprávu „Informe de la sociedad económica de esta 
corte al real y supremo Consejo de Qastilla en el expediente de ley agraria" 
[,,Memorandum madridské hospodlřské společnosti nejvyšší kastilské krá
lovské radě o agrárním zákonu"], vydanou poprvé v Madridu roku 1795. 
Marx použil sedmého svazku osmisvazkového souboru J ovellanosových 
spisů, vydaného v Barceloně v letech 1839-1840. - 463.

251 Jean Charles Sismondi, ,,De la Littérature du Midi de l'Europe" [,,O litera
tuře jižní Evropy"], sv. 4, Paříž-Štrasburk 1813, str. 258-259. - 464. 

252 K lidovému povstání v Bilbau proti francouzským okupantům došlo v srpnu 
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1808. Povstání krvavě potlačil generál Merlin, jehož oddíly vzaly město 
útokem. - 466.

253 V Erfurtu se ve dnech 27. září až 14. října 1808 sešel Napoleon s Alexan
drem I. Slavnosti, které byly uspořádány v době jednání, byli přítomni krá
lové bavorský, saský, wilrttemberský a několik dalších německých panovníků, 
kteří se chtěli vetřít do Napoleonovy přízně. - 467.

254 Marx má na mysli takové zastupitelské shromáždění, jako byl Národní 
konvent ve Francii, ustavený za francouzské buržoazní revoluce z konce 
18. století po lidovém povstání z 10. srpna 1792. Národní konvent byl zvolen
vším obyvatelstvem mužského pohlaví (kromě služebnictva) a měl 750 
poslanců. Za jakobínské diktatury (2. června 1793 až 27. července 1794) 
likvidoval Konvent, podporovaný lidovými masami, ve Francii feudální 
vztahy a energicky bojoval proti domácí i zahraniční kontrarevoluci; pro
váděl politiku revolučního teroru. Po kontrarevolučním převratu z 27. čer
vence 1794 se Konvent stal nástrojem buržoazní kontrarevoluce. V říjnu 
1795 byl rozpuštěn. - 467.

255 Tato slova připisovaná Baconovi cituje španělský historik José María Toreno 
ve své knize „Historia del levantamiento, guerra y revolución de Espafía" 
[,,Dějiny povstání, války a revoluce ve Španělsku"], sv. I, Paříž 1838, 
str. 278. - 468.

266 Jezuité byli ze Španělska vyhnáni v roce 1767, rozhodnuto o tom bylo na ná
vrh Floridablankův, který byl tehdy prokurátorem španělské královské rady. 
- 469.

267 Marx cituje z knihy španělského mnicha Benita Soledada „Memorial histo
rico y politico, que descubre las -ideas del Christianissimo Luis XIV, para 
librar a Espafía de los infortunios, que experimenta por medio de su legitimo 
Rey Don Carlos III" [,,Historický a politický pamětní spis o myšlenkách 
nejkřesťanštějšího Ludvíka XIV., vydaný s cílem zbavit.Španělsko útrap, 
které zakouší za svého zákonného krále Karla III."], vydaného roku 1703 
ve Vídni. - 472.

258 Marx má na mysli příslušný oddíl sbírky zákonů, sestavené ve Španělsku 
ve 13. století; sbírka měla 7 částí (las Partidas). Od 14. století se nazývala 
,,Las Partidas". - 473.

259 José María Toreno, ,,Historia del levantamiento, guerra y revolución de 
Espafía", Paříž 1838, sv. I, str. 374. - 474. 
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m Marx tu cituje provolání ústřední junty k španělskému národu z 28. Hjna 
1809. - 476.

m Vjbor vefejnélw blaha (Comité de salut public) - ústřední_ orgá? revol_uční
vlády francouzské republiky vytvořený v dubnu 17�3. Za Ja��b1_?5k� dt�ta
tury (2. června 1793 až 27. července 1794) sehral n_eoby<:_:J�e d�le,z1tou 
úlohu v boji proti domácí i zahraniční kontrarevoluci a pn rešem úkolů 
buržoazní revoluce plebejským způsobem; po kontrarevolučním převratu 
z 9. thermidoru neměl už vedoucí úlohu a v říjnu 1795 byl rozpuštěn. - 476.

262 Dominique Dufour de Pradt, ,,Mémoires histo�i,ques -��r la révolution
ď Espagne" [,,Paměti z dějin španělské revoluce ], Pan.z 1816, str. 224. 
Dále se cituje str. 202-203 této knihy. _:_ 477.

m U Cavadongy (v asturských horách) porazilo špan�ls�é vojsko v r_oc; 718 
Araby. Po tomto vítězství vznikl v asturské hornatme malý nezávisly stát, 
který se stal jednou z bašt boje proti arabským dobyvatelů1:°. . V Sobrarbe malém hornatém území na severu Aragome, vzmklo o neco 
později než v &turii další ohnisko odporu proti arabským dobyvatelům. - 483.

m Mita_ posílání Indiánů na nucené práce do dolů na zlato a stříbro ve španěl-
ských koloniích v Jižní Americe. . • • . 

Repartimiento - přidělování obecní půdy, které se po určité ďobe m:nil� 
a provádělo losováním; bylo zrušeno dekretem ze 4. ledna 1813, podle nehoz 
se obecní půda stala soukromým vlastnictvím. - 488. 

m ústava z roku 1791 schválená buržoazním Ústavodárným shro1:°ážděním 
zaváděla ve Francii konstituční monarchii a zabezpečovala záJmy velké 
buržoazie a liberální šlechty. Dávala králi veškerou výkonnou �oc a �r-�vo 
veta. Tím, že dělila občany na aktivní a pasívní, zbavoval� fak�cky ,vetsmu 
obyvatelstva politických práv. Tato ústava byla odstranena hdovym po
vstáním z 10. srpna 1792, jímž byla svržena i královská moc. - 488.

26& Dominique Dufour de Pradt, ,,De la révo;ution ��tuelle 
0
de l'�sp�'gne, :t _de

ses suites" ,,[,,O nynější revoluci ve Španelsku a JeJích dusledc1ch ], Paríz
Rouen 1820, str. 177-178. - 488.

m Fueros _ listiny, na nichž byly ve středověkém Španělsku z�psány zvl_áš� výsady a privilegia měst a venkovských obcí v oboru samospravy, s?u�mc�v�, daňové povinnosti, vojenské služby atd. Fueros o�ezov�ly feudalm zvuh, 
ale zároveň se tím podporoval rozvoj místního partikularismu. - 488. 

m Je míněn 35. článek Deklarace lidských a občanských práv - úvodu k jako-
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bí��é ústavě z roku � 793. V tomto článku se pravilo: ,,Jestliže vláda porusuJe práva národa, Je povstání nejsvětějším právem a bezodkladnou nevyhnutelnou povinností celého národa a každé jeho části." _ 489.
289 Servitové (serviles - úslužní, oddaní vrchnosti) - přezdívka reakční kle · _kálně absolutistické skupiny ve Španělsku, která za první buržoazní r;vol::e(1808-1814) vystupovala proti všem buržoazním reformám a obhajovala absolutní monarchii; později tvořili servilové dvorní kamarilu Ferdinanda VII. a v posledních letech jeho života se spolčili s jeho bratrem donem Carlosem. 

Liberálové zastupovali zájmy španělské buržoazie a liberální šlechty· jejich program:m �yla ústava z roku 1812 (viz poznámku 191). ' 
„Američané se v kortesech přezdívalo skupince představitelů Španělůžijí�ích ve španělských koloniích v Latinské Americe. ,,Američané" podporo;ah v kortesech střídavě servily i liberály a sami nehráli žádnou významnouúlohu. - 494. 

270 Tridentský koncil katolické církve zasedal v letech 1545 až 1563 v T ·d t Od ď n en u. sou_ il protestantismus a přijal řadu usnesení o katolické církvi zejménavyhlásil, že papež má vyšší moc než koncily, a rozšířil pravomoc' biskupů Usnesení koncilu se stala programem stoupenců feudální katolické reakce

.
která se snažila vymýtit reformační hnutí. - 494. 

'
271 Lazaroni - tak se nazývaly v Itálii deklaso�ané lumpenproletářské živly· reakční monarchistické kruhy jich často využívaly k boji proti liberálním�a demokratickému hnutí. - 495. 

272 Evaristo San Miguel, ,,De la guerra civil en Espafía" [,,O občanské válceve Španělsku"], Madrid 1836. - 501. 

273 Když se v květnu 1814 Ferdinand VII. vrátil do Španělska, byla nastolena vláda reakce, která zlikvidovala všechny vymoženosti buržoazní revoluce z let 1808-1814; významní činitelé této revoluce byli uvrženi do žalářů a někteří z nich popraveni. I. března 18:2, za buržoazní revoluce z let 1820-1823, bylo zahájenoza��dá� _korte.su zvo�ených podle ústavy z roku 1812; v těchto kortesechmeh vetšinu predstaVItelé exaltadů (viz poznámku 189). - 502. 

274 20. (8.) července 1812 byla ve Velikých Lukách uzavřena smlouva meziruskou vládou a zástupci cádizských kortesů o přátelství a spojenectvíRuska a Španělska ve válce proti napoleonské Francii a o obnovení arozšíření obchodních styků mezi oběma zeměmi. Podepsáním této smlou-: ;�;�lo Rusko legálnost cádizských kortesů i ústavy, kterou vypracovaly. 
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us Tím se míní autor knihy „Examen critique des révolutions d'Espagne des 1820
a 1823 et de 1836" [,,Kritický rozbor španělských revolucí v letech 1820
až 1823 a v roce 1836"], která vyšla v Paříži v roce 1837 ve dvou dílech. - 504.

216 Viz poznámku 227. - 504.

277 Citováno z I. dílu knihy Jeana Baptista Martignaca, ,,Essai historique sur
la révolution d'Espagne et sur l'intervention de 1823" [,,Historický nástin
španělské revoluce a intervence z roku 1823"], Paříž 1823. Knihu „Španěl
sko a jeho revoluce" napsal Manuel Marliani. - 505. 

218 Tento název dala článku redakce „New-York Daily Tribune". V Marxově
· zápisníku má nadpis „Španělská revoluce". - 506.

279 Marx cituje Hughesovu knihu (viz poznámku 205). - 509. 

28° Konfiskaci jmění orleánské dynastie nařídil Ludvík Bonaparte 22. ledna 1852.
- 513. 

281 Dobou Filipů nazývá Marx dobu panování španělských králů Filipa II.
(1556-1598), Filipa III. (1598-1621) a Filipa IV. (1621-1665). - 515.

282 Statistické údaje jsou převzaty z časopisu „Economist", čís, 576 z 9. září
1854. - 523.

283 Tím se míní tarifní reforma, která byla provedena v zájmu průmyslové bur
žoazie v Anglii roku 1842. Touto reformou se snižovala dovozní cla z obilí
a z různého jiného zboží. - 525.

28' Dne 16. června 1815 došlo u Ligny (Belgie) k bitvě mezi Napoleonovou
armádou a pruským vojskem, jemuž velel pruský polní maršál Blticher .
Prusové byli sice poraženi, ale Blticherovi a jeho armádě se podařilo uniknout
vojsku, které ho pronásledovalo, a připojit se k anglo-holandské armádě,
která sváděla urputnou bitvu s hlavními silami francouzské armády u Wa
terloo. Zpočátku se zdálo, že zvítězí Francouzi, ale zásah pruského vojska
rozhodl o výsledku bitvy. - 531. 

285 V noci z 1. na 2. prosince 1851 byl jeden prapor pluku, jemuž velel Espi
nasse, pověřen chránit Národní shromáždění; Espinasse, podplacený bona
partisty, obsadil 2. prosince svým vojskem budovu, v níž shromáždění za
sedalo, a tím napomohl státnímu převratu Ludvíka Bonaparta. - 531.

286 V originále Lower Empíre (Dolní říše); tak se v historické literatuře na:,;ývala
46 Marx-Engels 10 721 
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byzantská a pozdní římská říše; později tento název zevšeobecně! jako ozna
čení upadajícího a rozkládajícího se státu. - 532.

287 Míní se tu pokus Ludvíka Bonaparta o státní převrat ze 6. srpna 1840. Bona
parte využil určitého oživení bonapartistických nálad ve Francii, vylodil 
se s hrstkou spiklenců v Boulogni a pokusil se podnítit vzpouru mezi vojáky 
tamější posádky. Jeho pokus však skončil naprostým nezdarem. Bonaparte 
byl odsouzen k doživotnímu žaláři, ale uprchl roku 1846 do Anglie. - 533.

288 Je míněna výprava, kterou v roce 1809, za války páté koalice proti napoleon
ské Francii, podniklo anglické loďstvo do ústí řeky Šeldy. Angličané se sice 
zmocnili ostrova Walcheren, ale nedokázali ho využít jako základny k rozvi
nutí vojenských akcí, a když jim ze 40 000 vyloděných vojáků zahynulo hlady 
a nemocemi na 10 000, byli nuceni ostrov vyklidit. - 535.

289 Rodomonte - vůdce Saracénů v Ariostově eposu „Zuřivý Roland"; vyznačoval 
se vychloubačnými řečmi. - 540.

290 V témž čísle listu byla uveřejněna zpráva o projevu, který měl Napoleon III. 
k vojákům. Tento odstavec ukazuje, jak redakce „New-York Daily Tribune" 
zasahovala do Engelsových článků. - 540.

291 Jde o londýnský protokol z 8. května 1852 o celistvosti dánské monarchie, 
který podepsali zástupci Ruska, Rakouska, Anglie, Francie, Pruska a Švédska 
společně se zástupci Dánska. Za základ smlouvy byl vzat protokol podepsaný 
uvedenými účastníky londýnské konference (kromě Pruska) 4. července 
1850; tento protokol stanovil zásadu, že državy dánské koruny, včetně vévod
ství Šlesviku a Holštýna, jsou nedělitelné. Ruský car byl v londýnském proto
kolu uveden jako jeden ze zákonných uchazečů o dánský trůn ( jako potomek 
holštýnsko-gottorpského vévody Karla Petra Ulricha, který vládl v Rusku 
jako Petr III.); ti se vzdali svých práv ve prospěch vévody Kristiána 
Gli.icksburského, který byl prohlášen za následníka krále Bedřicha VII. 
Tím se vytvářel precedens pro nároky ruského cara na dánský trůn v bu
doucnu, kdyby gli.icksburská dynastie vymřela. - 548 . .. 

292 Jde o příkaz Napoleona III. ze 3. října 1854, podle nějž byl bez jakýchkoli
podmínek propuštěn z vězení A. Barbes, francouzský maloburžoazní demo
krat, odsouzený k doživotnímu žaláři za účast na revolučním vystoupení 
pařížského lidu 15. května 1848 (od roku 1850 byl Barbes vězněn na ostrově 
Belle Ile). Podnětem k propuštění bylo to, že úřady zachytily Barbesův 
soukromý dopis z 18. září 1854, v němž vítal válku s Ruskem, a „ve jménu 
civilizace" přál úspěch francouzskému vojsku. Text příkazu i výňatek z do
pisu byly otištěny v „Moniteur universel" 5. října 1854. Po svém propuštění 
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z vězení napsal Barbes 11. října 1854 redakci listu „Moniteur", že jeho 
dopis je pravý, že „vždycky věřil ve slávu Francie", ale také vždycky byl 
a zůstane nepřítelem bonapartistického režimu. Dopis byl publikován 
v demokratickém tisku, mimo jiné též v týdeníku „L'Homme. Journal de la 
démocratie universelle" [,,Člověk. List světové demokracie"] z 18. října 
1854. Týdeník vydávali v letech 1853-1855 na ostrově Jersey a později 
v Londýně maloburžoazní emigranti. Brzy nato se Barbes vystěhoval z Fran
cie a zanechal politické činnosti. - 550.

293 Článek „Sevastopolská mystifikace. - Přehled zpráv" je součástí článku, 
který Marx a Engels napsali 5.-6. října 1854. Druhá část tohoto článku byla 
otištěna v témž čísle „New-York Daily Tribune" jako úvodník (viz tento 
svazek str. 542-546). Článek „Sevastopolská mystifikace. - Přehled zpráv" 
vyšel nepodepsaný, protože od září 1854 otiskovala redakce všechny Marxovy 

články bez podpisu, jak o tom psal Marx Engelsovi 29. září 1854. 
Poslední odstavec stati, který doplnila redakce „New-York Daily Tribune", 

zní: ,,Zprávy o americké flotile o dvou fregatách, třech korvetách a dvou 
parnících, které připluly do Samanského zálivu, aby vymohly odstoupení 
tohoto zálivu Spojeným státům, a o další flotile, která odplula z New Yorku 
do Greytownu, došly do Anglie z Jamajky a byly uveřejněny v londýnských 
,Times'. Dvě stě zatčených ruských důstojníků a vojáků s ženami a dětmi 
bylo dopraveno do jednoho vězení v Devonshiru. Vojáci námořní pěchoty 
mají nyní povoleno nosit na moři i na souši vousy. Královna je s celým dvo
rem v Balmoralu na skotské vysočině. 4. října přibyl do Balmoralu spěšný 
posel s telegrafickou depeší o pádu Sevastopolu, která vyvolala u královského 
dvora velkou senzaci. Výzbroj pro dva tisíce vojáků ukořistěná u Bomarsundu 
byla uložena ve zbrojnici v Toweru." - 550. 

294 Britskou legií ve Š,banělsku se nazýval vojenský oddíl naverbovaný v Anglii,
který podporoval vládu Marie Kristýny za karlistické války (viz poznámku 
190). Tento oddíl, v němž bylo asi 10 000 mužů a jemuž velel generál Evans, 
se zúčastnil vojenských akcí v letech 1835-1837. - 552. 

295 Jsou míněny boje piemontské armády s rakouskými vojsky v severní Itálii 
za revoluce 1848-184.9. - 553.

296 K bitvě u Li.itzenu (Sasko) mezi armádou Napoleona I. a rusko-pruským 
vojskem došlo 2. května (20. dubna) 1813; 20.-21. (8.-9.) května téhož 
roku se spojenecké armády utkaly s Francouzi u města Budyšína (Sasko). 
V obou těchto bitvách se Napoleonovi za cenu velkých ztrát podařilo při
nutit rusko-pruské vojsko k ústupu; u Li.itzenu i u Budyšína ustoupilo vojsko 
v naprostém pořádku. 

K bitvě na řece Katzbach došlo mezi francouzskou armádou a rusko-
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pruským vojskem 26. (14. ) srpna 1813. Bliicherovi se obratným manévrem 
podařilo způsobit francouzskému vojsku těžkou porážku. - 555. 

201 John Bul! a Jacques Bonhomme jsou ironické přezdívky pro anglického měšťáka 
a francouzského sedláka; Engels tu míní anglické a francouzské malo
měšťácké vrstvy. - 557. 

298 Lancastery se nazývala podle svého vynálezce anglická osmipalcová děla 
s elipticky taženou hlavní. Angličané jich poprvé použili v krymské válce; 
později se jich mnoho nepoužívalo. - 565.

199 Na začátku tohoto článku stejně jako u mnoha dalších jsou patrny stopy 
přímého zasahování redakce „Nev.-York Daily Tribune", která se pokoušela 
upravovat Engelsovy vojenské články, otiskované v listě jako úvodníky, tak, 
aby se zdálo, že byly psány v USA. Marx na to upozorňoval již předtím 
a 22. dubna 1854 napsal Engelsovi: ,,To, že se redakce chlubí Tvými vojen
skými články, jako by byly její, je v její praxi už ,zákonité'." - 567. 

300 Engels tu uvádí příklady nejkrvavějších bitev, v nichž se ruské vojsko vy
znamenalo mimořádným hrdinstvím a vytrvalostí. 

Bitva u Zorndoďu, k níž došlo 25. (14.) srpna 1758 mezi ruskou a pruskou 
armádou, byla jedna z velkých bitev sedmileté války (1756-1763). Četné 
útoky pruského vojska ztroskotaly na vytrvalosti ruské armády, která svými 
protiútoky a dělostřelectvem způsobila nepříteli značné ztráty. 

Bitva u Jílového ve Východním Prusku (Preussisch Eylau, dnešní Bagra
tionovsk) byla svedena 7.-8. února (26.-27. ledna) 1807 mezi francouz
skou a ruskou armádou; byla to jedna z nejkrvavějších bitev ve válce čtvrté 
koalice proti Francii. Napoleon v ní přes obrovské ztráty nedosáhl rozho
dujícího úspěchu. 

Bitva u Borodina ze 7. září (26. srpna) 1812 byla největší bitva vlastenecké 
války z roku 1812; v této bitvě prpkázalo ruské vojsko vysokou bojovou mo
rálku a způsobilo francouzské armádě těžké ztráty. Po této bitvě nastal ve 
válce obrat ve prospěch Ruska a Napoleonova armáda byla poražena, přesto
že ruská armáda byla za daných okolností nucena záměrně ustoupit 
z Moskvy. - 569.

101 Tento článek byl v „New-York Daily Tribune', otištěn pod názvem „Válka 
na Východě". 

V prvním odstavci jsou patrny zásahy redakce listu. - 575.

802 V prvním odstavci a na konci článku jsou patrny zásahy redakce listu. - 583.

803 Bitva u Albuery (ve Španělsku) byla svedena 16. května 1811 mezi anglickou 
Beresfordovou armádou, která obléhala pevnost Badajoz obsazenou Fran-
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couzi a mezi francouzským vojskem maršála Soulta, které šlo pevnost vy
prostit. Bitva skončila porážkou napoleonského vojska. - 585.

m Tím se míní dobyvačné koloniální války, které vedla Anglie ve čtyřicátých 
letech 19. století v Sindhu a Paňdžábu. 

Sindh území ležící v sousedství Afghánistánu v severozápadní části Indie 
(dnešní Pákistán), okupovali angličtí kolonizátoři rok

:1
1843 . . P�oti anglick�okupaci povstaly kmeny Balúčů (původní obyvatelé Sm.d_hu), JeJ1ch pov�tám

však Angličané krvavě potlačili a celou oblast prohlásili za součást Britské 
Indie. 

Paňdžáb (v severní Indii) byl dobyt ve válce, kterou Angličané vedli proti 
sikhům v letech 1845-1846 a 1848-1849 ( viz poznámku 198). - 587.

ao• ;,Russkij invalůi" [,,Ruský vysloužilec"] - orgán ministerstva války, který vycházel od roku 1813 do roku 1917 v Petrohradě, od roku 1816 derme. 
- 589. 

8os Bitva u Narvy (30: listopadu 1700) byla první velkou bitvou v tzv. sever� válce ( 1700-1721), kterou vedlo Rusko spolu s Dánskem a Polskem proti 
Švédsku. V této bitvě byla ruská armáda poražena; Petr I. však rychle 
provedl vojenské reformy a Rusko nakonec ve válce zvítězilo. , . V bitvě u Slavkova 2. prosince 1805 bojovala ruská a rakouska VOJska 
(třetí koalice) proti vojskům francouzským. Bitva skončila vítězstvím Na
poleona I. 

O bitvě u Jílového ve Východním Prusku (Preussisch Eylau) viz po
známku 300. - 590. 

301 Jak je zřejmé z Marxova zápisníku, byl na konci uvedeného článku odstavec 
o spojenecké smlouvě mezi Anglií, Francií a Rakouskem, uzavřené 2. pro
since 1854. Mocnosti se touto smlouvou zavazovaly, že nepovedou žádná
separátní jednání s Ruskem a nepřipustí, aby ruská vojska okupovala po
dunajská knížectví. Jednání s Ruskem se mělo opírat o známé čtyři body
(viz tento svazek, str. 634-639). - 595.

308 Dne 2. prosince 1854 uplynuly 3 roky od státního převratu Ludvíka Bona
parta a dva roky ode dne, kdy byl prohlášen císařem. Ludvík Bonapa�te 
spojil tyto události s výročím prohlášení Napoleona Bonaparta fra:1couzskym císařem (2. prosince 1804) a s výročím bitvy u Slavkova (2. prosince 1805). 
- 596.

30• O hraničářích viz poznámku 84. - 607.]

no Tímto článkem začíná Marxova s�olupráce s německým buržoazně demo-
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kratickým deníkem „Neue Oder-Zeitung" [,,Nové oderské noviny"], který 
vycházel pod tímto názvem od roku 1849 do roku 1855 ve Vratislavi. 

„Neue Oder-Zeitung" byly založeny v březnu 1849 jako list buržoazně 

demokratického směru, když se rozštěpila redakce opozičních katolických 

novin „Allgemeine Oder-Zeitung" [,,Všeobecné oderské noviny"] vycháze
jících od roku 1846. V padesátých letech byly „Neue Oder-Zeitung" nejra
dikálnější noviny v Německu a byly perzekvovány vládními orgány. 

Na počátku padesátých let byli ve vedení redakce buržoazní demokraté 
Elsner, Temme a Stein, od ledna 1855 zde působil jako redaktor a od září 
jako šéfredaktor Moritz Elsner ; vydavatelem listu byl Max Friedlander, 
německý publicista, bratranec Ferdinanda Lassalla, jehož prostřednictvím 

navázal Marx spolupráci s listem. V roce 1855 byl Marx londýnským dopiso
vatelem „Neue Oder-Zeitung" a posílal redakci dva až tři příspěvky týdně. 
V období reakce, kdy skoro vůbec neexistoval dělnický tisk, pokládali Marx 
a Engels za důležité využívat k boji proti reakčním silám buržoazně demokra
tického tisku; jako spolupracovník „Neue Oder-Zeitung" mohl Marx udr
žovat spojení s Německem, seznamovat německé čtenáře s nejdůležitějšími 
otázkami mezinárodní a vnitřní politiky, dělnického a demokratického hnutí 
i ekonomického vývoje kapitalistických zemí, zejména Anglie a Francie. 
Za krymské války posílal Marx do „Neue Oder-Zeitung" pravidelně články 
o průběhu vojenských událostí; při objasňování průběhu války využíval
někdy plně vojenských přehledů, které psal Engels pro „New-York Daily
Tribune", a překládal je do němčiny. Jindy posílal redakci „Neue Oder
Zeitung" výtahy z Engelsových článků, jež někdy pozměňoval a doplňoval.

Z „Neue Oder-Zeitung" je v tomto svazku otištěno dvanáct článků 
Marxových a jeden Engelsův. Většina článků, které vyšly v těchto novinách, 
je zařazena do 11. svazku Spisů. 

Tento článek vyšel v „Neue Oder-Zeitung" pod názvem „Rtickblicke" 
[,,Pohledy zpět"]. - 609.

811 Je tu míněna konference zástupců Anglie, Francie, Rakouska a Ruska, která 
byla svolána poté, co car přijal čtyři body, jež mu předložily západní moc
nosti (viz poznámku 324). Konference byla zahájena ve Vídni v prosinci 
1854 a pokračovala v lednu 1855. Jednání nebylo úspěšné, protože car od
mítl přijmout požadavek západních mocností, aby Rusko snížilo stav svých 
námořních vojenských sil na Černém moři. - 609.

812 Zákon o najímání cizinců do vojenské služby, který předpokládal vytvoření 
legie o 15 000 mužích, předložil v parlamentě 12. prosince 1854 ministr 
války Newcastle. Legie měla doplnit anglickou armádu na Krymu. V parla
mentě byl zákon přijat 22. prosince a byl potvrzen královnou. Cizinecká 
legie však zřízena nebyla, poněvadž v zemi se zvedla vlna protestů proti 
tomu, aby se ve válce používalo cizích žoldnéřských vojsk. - 610.
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m Zákon O prodloužení služby v milici do konce války přij�l parla�e�t v květ1:u 

1854. Anglická milice byla dobrovolná vojenská orgam��ce s sestilet?u sl�z

bou, doplňovaná podle hrabství. Roku 1907 byla milice reorgamzovana

a stala se součástí pravidelné armády. - 610. 

m Bitva u Jeny mezi pruským a francouzským vojskem, k níž došlo 14. října

1806, skončila porážkou Prusů. - 613. 

s1s V bitvě ů Rocroi (francouzská pevnost na belgických hranicích), k níž �ošlo 

za třicetileté války (1618-1648) 19. května 1643, byla na hlavu porazena 

španělská armáda obléhající pevnost. Porážka španělské pě.choty, kter� b•yla 

do té doby považována za neporazitelnou, znamenala prelom v prubehu 

války. - 614.

m Shakespeare, ,,Sen noci svatojánské", 5. jednání, 1. scéna. - 615.

m Viz poznámky 52 a 90. - 617.

31s Míní se tu londýnská konvence z 15. července 18;0 o P?moci tureckému 

sultánovi proti egyptskému vládci Muhammadu Alimu (viz poznámku 53),

kterou podepsaly Anglie, Rusko, Rakousko a Prusko. Konve�ce byla. uza:
vřena bez účasti Francie, která podporovala Muhamma_da Alího. Poneva�z 

hrozilo nebezpečí, že se vytvoří protifrancouzská koalice, musela Francie

od podpory egyptského vládce upustit. - 617. 

s19 Tento článek upravil Marx pro „Neue Oder�Zeitung''.,. ��e vyše;, ve dvou 

částech 8. a 9. ledna 1855 s názvem „Zum englischen Militarwesen [,,O an-

lickém vojenství"]. V textu této varianty článku je řada drobných odchylek 

! některé části jsou vypuštěny, především úvodní odstavec a celé dva po:
slední odstavce článku uveřejněného v „New-York Daily Tribune"· Na konci

první části článku (uveřejněné v „Neue Oder-Zeitung" 8. le�1:a 185�) do

plnil Marx nový odstavec, který je připojen na příslušném rmste pod carou.
- 619.

320 Mírová společnost _ buržoazní pacifistická organizace, kterou roku_ 18!6 za

ložila v Londýně náboženská sekta kvakerů. Tuto společnost aktiv�e pod:
porovali freetradeři, protože měli za to, že v době mír� bude Anglie �oci

díky svobodě obchodu lépe využívat své průmyslové prevahy, a tak ziskat

hospodářskou i politickou nadvládu. - 629. 

321 Tím se míní války Ruska s Tureckem v letech 1806-1812 a 1828-1829.

- 630.

m Manchesterská škola - viz poznámku 38. - 631.
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111 Marx má na mysli anglické liberální noviny „Examiner and Times" [,,Po
zorovatel a doba"], které vycházely v Manchesteru. Noviny vznikly roku 
1848 sloučením listů „Manchester Times" [,,Manchesterská doba"] a „Man
chester Examiner" [,,Manchesterský pozorovatel"]. Ve čtyřicátých a pade
sátých letech,podporoval tento list freetradery; vycházel pod různými názvy 
do roku 1894. - 631.

114 Jde o požadavky, které západní mocnosti předložily Rusku v nótě z 8. srpna 

1854 jako předběžné podmínky zahájení mírového jednání. Rusko se mělo 

vzdát protektorátu nad Moldavskem, Valašskem a Srbskem, který měl být 
nahrazen celoevropskou garancií. Dále mělo Rusko povolit svobodnou 
plavbu po Dunaji, souhlasit s revizí londýnské konvence z roku 1841 o úži
nách a vzdát se ochrany křesťanského obyvatelstva v Turecku. Carská vláda 

tyto čtyři body nejprve odmítla, ale v listopadu 1854 byla nucena je přijmout 
za základ příštího mírového jednání. - 634.

815 Viz poznámku 65. - 634.

111 Viz poznámku 13. - 634.

827 Za polského povstání v letech 1830-1831 se polským revolucionářům po
dařilo zabavit ve Varšavě archív velkoknížete Konstantina s mnoha tajnými 
dokumenty carské diplomacie. Část těchto dokumentů byla otištěna v „Port
foliu" v letech 1835-1836, část v knize „Recueil des documents relatifs a la 

Russie pour la plupart secrets et inédits utiles a consulter dans la crise 
actuelle", která vyšla roku 1854 v Paříži. Depeše Pozza di Borgo ze 16. (4.)
října 1825 byla otištěna na str. 4-47 této knihy. - 635.

318 Printing House Square - londýnské náměstí, kde je budova redakce listu 
,, Times". - 636.

m Viz poznámku 71. - 637.

_"0 „ The Sunday Times" [,,Nedělní Times"] - anglický . týdeník vycházející 
v Londýně od roku 1822; v padesátých letech 19. století orgán whigů. - 637.

811 „ The Leader" [,,Vůdce"] - anglický buržoazní týdeník liberálního zaměření; 
byl založen v Londýně v roce 1850. - 637.

m „ The Examiner" [,,Pozorovatel"] - anglický buržoazně liberální týdeník; 
vycházel v Londýně v letech 1808-1881. - 637.

aaa Podle V. článku londýnské konvence, kterou 6. července 1827 podepsalo 
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Rusko, Anglie a Francie v souvislosti s národně o�vobozeneckou válkou 
řeckého lidu proti tureckému jhu, se smluvní mocnosb zavazovaly, že,nebu
dou usilovat O rozšíření území, ani o výlučný vliv nebo obchodní vyhody, 
které by zároveň nemohly získat i obě ostatní mocnosti. 

Drinopolskou smlouvou z roku 1829, jíž skončila rusko-turecká válka 

z let 1828-1829 získávalo Rusko ostrovy v dunajské deltě; tato smlouva 

zaručovala též lodím všech mocností svobodnou plavbu po Dunaji. 
Dne 2. března (19. února) 1836 byla nařízením carské vlády na Sulinské� hrdle Dunaje zřízena karanténní stanice, která fakticky vykonávala funkci 

celnice. - 638.

au Jde O Marxovy články „Politické události. - Nedostatek ch!-eba v E;1"opě",
,,Západní mocnosti a Turecko. - Příznaky hospodářské knze'.', ,,V�lka. --;.Stávky. _ Drahota", které byly otištěny v ,,�ew-York Daily Tribune 
v září až listopadu 1853 (viz Marx-Engels, Spisy, sv. 9, čes. vyd. 1960,
str. 332-339, 348-358, 463-470). - 643.

ass Viz poznámku 91. - 644.

m Viz poznámku 53. - 647.

331 Douglas, ,,A Treatise on Naval Gunnery", Londý� 1855. - 649. 

m Narážka na usnesení francouzského zákonodárného shromáždění z 30. pro
since 1854 0 vypsání vnitřní půjčky ve výši 500 miliónů franků, kterou se 
měly krýt válečné výdaje. - 650.

m „The Sun" [,,Slunce"] - anglický buržoazně liberální deník, který vycházel 

od roku 1798 do roku 1876 v Londýně. - 652.

uo O smlouvl z 2. prosince 1854 viz v poznámce 307. - 653. 

au z Marxova zápisníku je zřejmé, že 14. a 21. listopadu� 8. prosin':,e foslal
do redakce New-York Daily Tribune" tři články ze séne „Revolucm Špa
nělsko", nadepsané ,;Španělsko od roku 1820 do července 1822", ,,�paněl
sko. Intervence" a „Španělsko. Rok 1833". Ani jeden z těchto článku nebyl 

v novinách otištěn. Úryvek, který tu otiskujeme, je z článku odeslaného 
21. listopadu 1854. - 657.

m Druhou cádizskou expedicí nazývá Marx Riegovo tažení z roku 1823. V s�nu 
1823 přitáhl Riego z Cádizu obléhaného Francouzi do Malagy a pokus�l se 

probít do Katalánie, kde tehdy sváděl tuhé boje s interventy generál M�a. 
Riegovo úsilí strhnout za sebou Ballesterosovu armádu, která přestala klast 
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odpor, bylo marné, začal se tedy v čele nevelkého oddílu probojovávat smě
rem na Cartagenu. U Jerezu byly jeho oddíly poraženy daleko silnější fran
couzskou armádou; Riego byl 15. září zajat a vydán Francouzům.

První cádizská expedice bylo Riegovo tažení z roku 1820, kterým byla zahájena 

revoluce (viz tento svazek, str. 501-502). - 657.

343 „Pravověrná junta" si říkalo vojsko organizované katolickou absolu�istickou 
skupinou - apoštoliky. Byly to oddíly, které v roce 1822 zosnovaly v Kata
lánii, Navaře a Biskajsku vzpouru proti revoluční vládě; za francouzské inter
vence v roce 1823 bojovala „pravověrná junta" na straně interventů. - 657.

s„ Komunéři byli členové tajného politického spolku Konfederace španělských
komunérů, založeného za buržoazní revoluce v letech 1820-1823. Komunéři
zastupovali zájmy nejdemokratičtějších vrstev městského obyvatelstva : ře
meslníků, dělníků, části inteligence, části důstojnictva a maloburžoazie.
Bylo jich na 70 000. Komunéři byli pro radikální boj s kontrarevolucí. Když
byla revoluce potlačena, byli komunéři krutě perzekvováni a svou činnost 

zastavili. - 657.

346 E. San Miguel, ,,De la guerra civil en Espafia", Madrid 1836. - 658 .

... Jde o restauraci absolutistického režimu Ferdinanda VIL ve Španělsku po po
tlačení revoluce z let 1820-1823. K prvnímu znovunastolení moci Ferdi
nanda VIL došlo roku 1814 po porážce Napoleona L - 659.

347 Je míněna karlistická válka z let 1833-1840 a buržoazní revoluce ve Špa
nělsku v letech 1834-1843. - 659.

348 V září 1832 zrušil těžce nemocný Ferdinand VII. dekret z roku 1830,
podle něhož se měla následnicí trůnu stát jeho neplnoletá dcera Isabela.
Když se uzdravil, potvrdil znovu její právo na trůn a zklamal tak naděje
servilů (pozn. 269), kteří podporovali jeho bratra clona Carlose. - 660. 

349 Rukopis „Kronštadtská pevnost", poprvé otištěný v tomto svazku, je jeden
z vojenských článků, s nimiž Engels počítal pro list „The Daily News"
[,,Denní zprávy"], kterému nabídl spolupráci v březnu 1854. Engels doufal,
že stane-li se dopisovatelem listu, bude moci odejít z manchesterské obchodní
kanceláře a bude se moci přestěhovat do Londýna k Marxovi. Rukopis však

otištěn nebyl a již koncem dubna píše Engels Marxovi, že „s ,Daily News'
to nevyšlo" (viz Engelsův dopis redakci „Daily News" z 30. března 1854
a jeho dopis Marxovi z 20. dubna 1854).

Engelsovy názory na mnohé otázky, například na strategický význam
Kronštadtu pro Rusko, na možnosti bojového použití šroubových lodí při
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útocích na pevnosti aj. jsou neobyčejně zajímavé z hlediska vojenské teorie.
V některých případech se v Engelsově článku rozcházejí číselné údaje o dělo
střelecké výzbroji kronštadtských opevnění s údaji ruského velitelství, což
lze vysvětlit nedostatkem informací, jak o tom psal i sám Engels. - 661.

m Článek „Anglická buržoazie", který Marx odeslal do New Yorku pravdě
podobně 31. března 1854, je otištěn v přílohách k tomuto svazku, protože
redakce „New-York Daily Tribune" jej značně pozměnila a otiskla jako
úvodník. První část článku je zjevně zkomolena a je v ní řada formulací 
odporujících Marxovým názorům. Je to zejména tvrzení, že politiku b'_ll'
žoazie je nutno posuzovat nikoli z hlediska třídního, nýbrž všeobecně lid
ského. Naproti tomu je v článku i řada významných myšlenek a tezí, ne
sporně Marxových. Je to především charakteristika anglických realistických
spisovatelů a část pojednávající o prestonské stávce z let 1853-1854, o níž
se Marx zmiňuje v několika jiných článcích (viz Marx-Engels, Spisy, sv. 9
a tento svazek, str. 258-259). - 671.



DATA K ŽIVOTU A ČINNOSTI 

Leden-prosinec 

I. ledna

2. ledna

5. ledna

8. ledna

K. MARXE A B. ENGELSE

(leden 1854-leden 1855) 

1854 

Marx pokračuje ve studiu politické ekonomie, soustavně 
shromažďuje statistické a jiné údaje o konkrétní ekonomice 
a část jich používá ve svých článcích pro list „New-York 
Daily Tribune" [,,Newyorská denní tribuna"]. 

Engels pilně pracuje na otázkách teorie vojenství a na 
konkrétním rozboru válečných událostí, které pravidelně 
objasňuje ve svých vojenských přehledech, jež píše na Mar
xovu žádost pro „New-York Daily Tribune". 

Po několikadenní návštěvě u Marxe v Londýně odjíždí 
Engels zpět do Manchesteru. 

Marx dostává od Charlese Dany, redaktora „New-York 
Daily Tribune", dopis ze 16. prosince 1853 se zprávou, že 
článek „Válka na Dunaji", který poslal, byl tak jako pře
dešlé vojenské přehledy otištěn bez podpisu jako úvodník. 

Marx sděluje Engelsovi, že přehledy, které na Marxovu 
žádost napsal pro „New-York Daily Tribune", vyvolaly 
v Americe senzaci a že se jejich autorství přisuzuje známému 
generálu Scottovi. 

Když anglická a francouzská eskadra vpluly do Černého 
moře, píše Engels článek, ve kterém rozebírá další vyhlídky 
války a s ní spojenou možnost revoluce v Evropě. Článek 
vychází jako úvodník pod názvem „Evropská válka" 
v „New-York Daily Tribune" 2. února. 3.-4. února jej 
v německém překladu otiskuje newyorský list „Die Reform" 
[,,Reforma"], orgán spolku německých dělníků v Americe 
(Amerického dělnického svazu). 
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10. ledna

14. ledna

Polovina ledna 

18. ledna

19. ledna

20. ledna

Druhá polovina 
ledna 

27. ledna

DATA K ŽIVOTU A Č:INNOSTI K. MARXE A B. ENGELSE 

LondýnskÝ. nakladatel Tucker navrhuje Marxovi, aby znovu vydal pamflet „Palmerston a Rusko", neboť první vydáníje již rozebráno. Marx souhlasí. Marx posílá Engelsovi dopis od bývalého člena Svazu komunistů Adolpha Clusse, dopisovatele listu „Reform".Marx si s Clussem stále dopisuje a pomáhá mu svými radamipři šíření idejí vědeckého komunismu v Americe. Cluss ho pravidelně informuje o německé maloburžoazní emigraciv Americe. 
Na návrh svého příbuzného J. C. Juty píše Marx článek,,Válka na Východě" pro list „Zuid Afrikaan" [,,Jihoafričan"], který vychází v Kapském Městě. Článek vychází v listě 6. března. Další dva články, které Marx odeslal 14. února a 14. března, v listě otištěny nebyly. 

V New Yorku vychází Marxův pamflet „Rytíř šlechetného vědomí"; Marx v něm na příkladě Willicha odhaluje sektářství, frázovitost a demagogickou hru na revoluci,jimiž se vyznačují předáci maloburžoazní emigrace. Pamflet vydal německý emigrant v USA, bývalý člen Svazu komunistů Joseph Weydemeyer. 
Marx sděluje Engelsovi svůj názor na bitvu u Četati a prosího, aby na toto téma napsal článek pro „New-York DailyTribune". 
Engels píše článek „Poslední bitva v Evropě" o bitvě u Četati. Článek uveřejňuje „New-York Daily Tribune" 8. února jako úvodník. 

Marx píše článek „Válečné události na Východě. - Rakouské a francouzské finance. - Opevnění Cařihradu".Článek vychází v „New-York Daily Tribune" 8. února. 
Marx jedná o vydání nového pamfletu o Palmerstonovi,který by byl sestaven z jeho článků v „New-York DailyTribune". 
Marx a Engels píší článek „Opevnění Cařihradu. - Dánskáneutralita. - Složení anglického parlamentu. - Neúroda v Evropě". V části pojednávající o složení anglického parlamentu Marx vysvětluje, že současný volební systém
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Začátek února 

Začátek února -
10. února

3. února

6. úrtora - 7. března

7. února

9. února

13. února

r hi. ČlánekAn 1. . ··š�uie panství aristokratické o igarc 1. v g u zaJ1 , u " 16 , , , N York Daily Tribune · unora. vychaz1 v" ew_- .k 100 vy'tisků svého pamfletu Marx dostáva z Amen Y vd '" ,,Rytíř šlechetného ve orm 
, , amfletu „Palmerston aVychází druhé v,_:dam �a;x�v�é�ž nakladatelství další Rusko" Současne vyc az1 1 " Jsou fl t. Palmerston a hiinkjariskeleská srn ouva . k pam e " • á k · • šly koncem ro u v něm přetí�t�ny Marxoávy c�:e �e�;le�: Pa per" [,,Lidové1853 v chartistickém org nu" 

noviny"]. 
. d k t o východní otázce, uve-

�:i;�;:r:�:;;;c� k�il=:�: píše článek CRus���!:��d , kn"h O východní otázce. - ern ' macie. - �o .• ra_ 1 a y k Daily Tribune" 27. února.článek uvereJnuJe „New- or 
' • ' . hraběte Orlova. - Ruské vá-Marx p1še clanček „Mise há ' New-York Daily Tri-lečné finance". lánek vyc z1 v " bune" 20. února. 

. . lickém parlamentě o východníMarx sleduje projevy v an.? íš tom několik článků,' válečném rozpoctu a p e o . . otazce a o . . . an lické vládnoucí oligarchie.v nichž odh�:uJ� politiku kg D iI Tribune" 21. února,Články uveřeJnuJe „New-Yor a y 
9., 13. a 24. března. 

. . J a ·iní revoluční chartistéMarx bedlivě sleduJe, Jak ones J ém článku ' ' d ·1 . kého parlamentu a ve sv připravují svolamD �lmcT .b ne" odhaluje buržoazní radi-New-York a1 y nu • .k ' h ' pro " • ' lá ' této konference delmc yc za-kály kteří se snaz1 svo m '. ·rut Článek vychází 21. února. stupcu znemoz · 
• rk , ť k. Rytíře šlechetného Marx posílá Engelsovi neko i vy isRu 

i " a žádá ho aby • mí" mfletu Palmerston a us O ' vedo . a pa ' . " ké Wilhelmu Wolffovi a Ernstu d 1 Jednom vyttsku ta . • . k a po . .• d • ., tálé spojení steJne Ja oDronkovi, s nrm1z oba u rzuJl s . • . . ' . by' valy' mi členy Svazu komumstu. S Jtnym1 
ě" ·1 · k,. ·1á k Otázka války v Evrop ; c ane Engels p1se c ne " .1 T .b e" 6 března jako uveřejňuje „New-York Da1 y n un . úvodník. 
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Kolem 

17. února

Konec února 

- březen

3. března

6. března

7. a 10. března

9. března

DATA K ŽIVOTU A ŮINNOSTI K. MARXE A B. ENGELSE 

Marx s_e dověděl od Ferdinanda Lassalla, že pruská vláda 

�á. v umyslu pr�vést hromadné zatýkání demokratických
��1telů; rozhoduje se, že tyto plány zveřejní, aby překazil
JeJ1c_h uskutečnění; činí tak v článku „Prohlášení pruského 

kabmetu. - Bonapartovy plány. - Politika Pruska"; článek 
vychází v „New-York Daily Tribune" 9. března jako 

úvodník. 
E�gels _uskutečňuje svůj úmysl napsat sérii článků o vojen
skych silách Ruska pro londýnský liberální list The Da ·1 
N "[D 

" 1 Y 
ews „ enní zprávy"] a začíná pracovat na článku 

„Kx:onštadtská pe_vnost". Po�ítá s tím, že se stane stálým
dopisovatelem voJenské rubriky v tomto listě a doufá že 

mu �?olupráce s tímto listem umožní zanechat práce v kan
celán firmy „Ermen a Engels" v Manchesteru a přestěhovat 
se do Londýna za Marxem. 

Marx a Engels pomáhají německému demokratickému 
novináři Hermannu Heisovi, aby se mohl usadit v Man
chesteru. Heise byl redaktorem satirického listu Hornisse" 
[,,Sršeň"], který vycházel v Kasselu v letech Í848-1850.

Marx píše článek o rakouských financích. Článek vychází 
jako úvodník pod názvem „Bankrot Rakouska" v New-
York Daily Tribune" 22. března. " 

Marx posílá do „New-York Daily Tribune" článek Vá
lečné plány Francie a Anglie. - Řecké povstání. - Šp�něl
sko. - Čína". Článek vychází 18. března. 
N_� prvním zasedání dělnického parlamentu, který byl za
haJen v Manchesteru, je jednomyslně přijato usnesení po
zvat doktora Marxe na zasedání jako čestného delegáta . 
V� svých článcích pro „New-York Daily Tribune" vysvět
lu!e :"1arx činnost dělnického parlamentu. Články „Zahájení 
delmcvké�o parlamentu. - Válečny rozpočet Anglie" 
a v„Delnický parlament" jsou v listě uveřejněny 24. a 29.
brezna. 
Na pozvání, aby se účastnil zasedání dělnického parlamentu 
v Manchester� jako čestný delegát, odpovídá Marx po
zdravným dopisem, v němž formuluje nejbližší úkol anglic
kých dělníků - založit samostatnou masovou politickou 
stranu dělnické třídy. Marxův dopis dělnickému parla-
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DATA K ŽIVOTU A ŮINNOSTI K. MARXE A B. ENGELSE 

JO. března 

13. března

21.-24. března 

23. březi:ia

27. března

28. března

30. března

47 Marx-Engels 10 

mentu se pfodčítá na zasedání 10. března a je uveřejněn 
v „People's Paper" 18. března. 
Engels dostává od Jonese pozvání, aby se k němu přišel 

seznámit s obsahem dopisu, který Marx posílá dělnickému 
parlamentu. 
Engels píše článek „Ústup Rusů od Calafatu"; článek je 

uveřejněn v „New-York Daily Tribune" 30. března jako 

úvodník. Marx posílá tento článek Ernestu Jonesovi, kte
rému stále pomáhá při vydávání a redigování listu „Peo
ple's Paper". Článek vyšel v listě 18. března. 
Po prostudování tajné korespondence anglického vyslance 
v Petrohradě s anglickým ministrem zahraničních věcí 
z r. 1853, uveřejněné v Modrých knihách,' píše Marx 
články „Dokumenty o rozdělení Turecka" a „Tajná diplo
matická korespondence". Články uveřejňuje „N ew-York 
Daily Tribune" 5. a 11. dubna. 

Engels píše Marxovi dopis a kritizuje v něm Lassallovy ná
zory na vedení krymské války, které Lassalle vyložil ve svém
dopise Marxovi. 
V dopise Danovi protestuje Marx proti tomu, jak bezostyšně 
nakládá redakce „New-York Daily Tribune" s jeho články. 
Kategoricky se ohrazuje proti tomu, aby se jeho článků, 
vyjma vojenských, používalo jako úvodníků; v opačném 
případě navrhuje, aby všechny jeho články byly otisko
vány bez podpisu, neboť si nepřeje, aby jeho jméno bylo

uváděno jen u článků menšího významu. 
Marx píše článek „Vypovězení války. - K historii vzniku 
východní otázky"; používá k němu oficiálních dokumentů 
a také knihy Césara Famina „Dějiny soupeření křesťanských 
církví na Východě a protektorátu nad nimi" (,,Histoire de 

la rivalité et du protectorat des églises chrétiennes en 
Orient"). Článek je uveřejněn v „New-York Daily Tri
bune" 15. dubna. 
Engels posílá do „Daily News" článek „Kronštadtská pev
nost". Redakce listu však odmítá s Engelsem spolupracovat, 
protože se dověděla o jeho revoluční činnosti a komunistic
kém přesvědčení. Článek nebyl uveřejněn. 
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6. dubna
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7. dubna

13. dubna
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20. dubna

28. dubna

DATA K ŽIVOTU A Č:INNOSTI K. MARXE A B. ENGELSE 

Marx čte při studiu východní otázky Hammerovu knihu 
„Dějiny osmanské říše" (,,Geschichte des Osmanischen 
Reiches"). 

Marx píše článek „Parlamentní debaty o válce", v němž 
podrobně rozebírá tajné dohody z roku 1844 mezi carem 
a anglickými diplomaty o rozdělení Turecka. Článek vy
chází v „N ew-York Daily Tribune" 17. dubna a v němec
kém znění v listu „Reform" 20.-22. dubna. 

Marx vede s Lassallem polemiku o krymské válce. Dokazuje, 
že anglické vládnoucí třídy nemohou důsledně a energicky 
válčit proti carismu, protože si nepřejí jeho vojenskou po
rážku z obavy, že revoluční hnutí v Evropě zesílí. 

Marx píše článek „Rusko a německé státy. - Ceny obilí"; 
říká v něm, že vstoupí-li Rakousko a Prusko do války, roz
šíří se válka na celou Evropu a je možné, že se tím urychlí 
příchod celoevropské revoluční krize. Článek uveřejňuje 
,,New-York Daily Tribune" 21. dubna. 

Engels píše článek „Postavení armád v Turecku". Článek 
uveřejňuje „New-York Daily Tribune" 28. dubna jako 
úvodník. 

Marx píše článek „Nóta Rešida paši. - Italský list o vý
chodní otázce" a dokazuje v něm, že německý, maďarský 
a italský národ mají obzvláštní zájem na správném vyřešení 
východního problému; vysvětluje, že si žádný národ ne
může vybojovat svobodu obětováním nezávislosti jiného 
národa. Článek vychází v „New-York Daily Tribune" 2. 
května. 

Redakce „Daily News" odmítá Engelsovi otiskovat jeho 
vojenské články, a proto Engels oznamuje Marxovi, že za
mýšlí poslat články o vojenských silách Ruska do největšího 
londýnského listu „The Times" [,,Doba"]. Engelsovy 
články v „Times" nevyšly. 

Marx píše článek „Řecké povstání. - Polská emigrace. -
Rakousko-pruská smlouva. - Dokumenty o vyzbrojování 
Ruska". V článku jsou uvedeny některé oficiální ruské do
kumenty, typické pro feudálně byrokratické zřízení car-
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Začátek května 

2. a 5. května

9. května
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ského Ruska; článek uveřejňuje „New-York Daily Tribune" 
15. května.

Engels pomáhá Heisovi napsat kritický článek o dobrodruž
ných válečných plánech Alexandra Schimmelpfenniga, účast
níka bádensko-falckého povstání z roku 1849, který je ve 
spojení s Willichovou sektářskou frakcí v Americe. Článek 
je určen pro newyorský list „Reform", ale není už uveřejněn, 
protože list přestává vycházet. 

Marx studuje španělštinu - čte v originále Calderona, Cer
vantesova „Dona Quijota" a jiné knihy. 

Marx čte sebrané dokumenty o revoluci z let 1848-1849 
v Itálii, které byly uveřejněny v „Archívu italských doku
mentů za tři léta od nastolení papeže Pia IX. do kapitulace 
Benátek" (,,Archivio triennale delle cose d'Italia dall' avve
nimento di Pio IX all' abbandono di Venezia"); považuje 
tuto publikaci, jež obsahuje různé dokumenty a také za
chycené dopisy, za velmi cennou pro studium italské re
voluce. 

V souvislosti s povstáním tureckého obyvatelstva v Thesálii 
a Epiru, které byly součástí turecké říše, studuje Marx dě
jiny vzniku nezávislého řeckého státu koncem dvacátých 
až počátkem třicátých let 19. století, čte a konspektuje 
Parishovu knihu „Dějiny diplomacie v řecké monarchii" 
(,,Diplomatic History of the Monarchy of Greece"). 

Marx píše pro „New-York Daily Tribune" dva články o sou
časných událostech. Redakce listu spojuje články v jeden. 
Článek „Bombardování Oděsy. - Řecko. - Provolání čer
nohorského knížete Danily. - Manteuffelův projev", obsa
hující ostrou kritiku pruské politiky ve východní otázce a 
prušáctví vůbec, vychází 16. května. Části materiálu použije 
redakce v silně překroucené podobě ve svém úvodníku 
z 19. května, nadepsaném „Pruská politika". 

Marx píše článek „Britské finance", v němž odhaluje de
magogický ráz Gladstonových finančních opatření. Článek 
vychází v „New-York Daily Tribune" 23. května a vzbuzuje 
velký ohlas v New Yorku; 25. května jej přetiskuje list 
,,The New-York Times" [,,Newyorská doba"]. 
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Kolem 10. května Marx dostává dopis od Clusse, který mu sděluje, že němečtí 
emigranti žijící v Americe mají v úmyslu vydávat v Lon
dýně anglicky psané noviny a chtějí Marxe přizvat do 
redakce; tento plán se neuskuteční. 

Kolem 10. května- Marx je těžce nemocen. Proto většinu článků pro „New-
konec května York Daily Tribune" píše Engels. 

Kolem 12. května Marx dostává od Clusse zprávu o tom, že 26. dubna pro 
nedostatek prostředků přestal vycházet list „Reform". 

22. května Engels píše další vojenský přehled; článek je uveřejněn 
pod názvem „Válka" v „People's Paper" 27. května a jako 
úvodník rovněž v „New-York Daily Tribune" 9. června. 

24. května Engels píše pro „New-York Daily Tribune" článek obsahu
jící hlubokou kritiku zastaralé anglické vojenské soustavy. 
Článek pod názvem „Současný stav anglické armády, její 
taktika, výstroj, intendantura atd." je uveřejněn v listě 
10. června s Marxovým podpisem.

30. května Marx píše článek „Smlouva mezi Rakouskem a Pruskem. -
Parlamentní debaty 29. května". V článku dokazuje, že 
anglická diplomacie usiluje o neutralitu Rakouska a Pruska, 
aby udržela místní ráz krymské války. Článek uveřejňuje 

,,New-York Daily Tribune" 12. června. 

Konec května Marx je nucen používat adres nastrčených osob, neboť po
licie slídí po jeho korespondenci; dostává dvě adresy, 
kterých může použít při korespondenci s Německem. 

Červen-červenec Ve Španělsku se schyluje k revoluci; proto se Marx pouští 
do studia španělských dějin. Čte knihy Flórezovy, Prínci
povy, Marlianiho, Hughese a jiné autory a dělá si z nich 
četné výpisky. 

Červen-listopad Engels studuje dějiny revoluční války v Uhrách z let 
1848-1849, neboť o ni chce napsat během zimy knihu. 

Kolem 3. června- Marxova žena je nemocná. Marx nemá peníze, aby zaplatil 
kolem 21. června účet lékaři. Engels jako obvykle přichází svému příteli na 

pomoc. 
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Marx posílá do redakce „New-York Daily Tribune" článek, 
v kterém začíná odhalovat jednoho z představitelů bona
partistické kliky, francouzského vrchního velitele Saint
Arnauda. Článek není uveřejněn. 

V článku „Reorganizace anglické vojenské správy. - Ra
kouské výzvy. - Hospodářská situace v Anglii. - Saint
Arnaud" pro „New-York Daily Tribune" Marx ukazuje, 
že na válku spojenců proti Rusku nelze pohlížet jako na 
válku mezi svobodou a despotismem, neboť vládnoucí třídy 
ve Francii a v Anglii se snaží udržet reakční pořádek stano
vený v Evropě vídeňským kongresem, a proto se konečné 

porážky carismu bojí. Marx kritizuje postoj anglického novi
náře Davida Urquharta a zdůrazňuje, že jediná strana 
schopná odstranit prohnilý vládní systém v Anglii je strana 
proletářská. Článek vychází 24. června. 

Engels píše článek o obléhání turecké pevnosti Silistry 
ruskými vojsky. Tento článek, obsahující bohatý vojensko
historický materiál, vychází pod názvem „Obléhání Sili
stry" v „New-York Daily Tribune" 26. června. 

Marx doplňuje Engelsův článek napsaný pro „New-York 
Daily Tribune" pod názvem „Situace v rusko-turecké válce" 
a posílá jej do New Yorku. Článek je v listě uveřejněn 
8. července.

Marx používá materiálu, který mu zaslal Engels, a píše 
článek pro „New-York Daily Tribune". Článek vychází 
10. července pod názvem „Ústup ruských vojsk".

Marx píše článek „Válka. - Parlamentní debaty". Článek 
odhaluje anglickou tajnou diplomacii. Vychází v „New
York Daily Tribune" 10. července. 

Engels píše další vojenský přehled pro „New-York Daily 
Tribune". Článek nadepsaný „Válka na Dunaji" vychází 
25. července jako úvodník.

Marx bedlivě sleduje události ve Španělsku a píše o nich

článek Podrobnosti o madridském povstání. - Rakousko-
,, . ,,. 

pruské požadavky. - Nová rakouská půJčka. - Valašsko ,

mimo jiné v něm poznamenává, že vojenské spiknutí,
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14. července

20. července

Druhá polovina 

července 

21. července

24.-25. července 

27. července

29. čeruence

f srpna
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k němuž došlo ve Španělsku v době rostoucí nespokojenosti 
lidových mas, se může změnit ve všeobecné povstání. Člá
nek. uveřejňuje „New-York Daily Tribune" 21. července. 

Marx píše článek „Rozruch v Itálii. - Události ve Španěl
sku. - Postoj německých států. - Angličtí soudci". Člá
nek uveřejňuje „New-York Daily Tribune" 28. července. 

Z toho, co se dověděl od Dronka, sděluje Engels Marxovi 
v dopise některé údaje o bývalých členech Svazu komunistů 
- Nautovi, Danielsovi, Beckerovi a jiných.

Marx čte knihu „Dějiny vytvoření a vzestupu třetího stavu" 
(,,Essai sur l'histoire de la formation et du progres du tiers 

état"), která vyšla v roce 1853. Napsal ji buržoazní historik 
Augustin Thierry, jehož jiné práce Marx již znal. Marx si 
dělá z knihyčetnévýpisky a 27. července píše Engelsovi dopis 

s kritickým rozborem této knihy, jejíž autor jako jeden 
z prvních rozpoznal v historickém procesu třídní boj, ač 
z toho nevyvodil patřičné teoretické závěry. 

Marx píše článek „Španělská revoluce. - Turecko a Řecko" 
a dokazuje v něm, že revoluční hnutí ve Španělsku přestává 
být pouhým vojenským povstáním a nabývá demokratic
kého charakteru, poněvadž se ho účastní lidové masy. 
Článek vychází v „New-York Daily Tribune" 4. srpna. 

Marx se zúčastňuje zasedání anglického parlamentu, na 
nichž probíhají debaty o válce; své dojmy líčí v článcích 
,,Parlamentní debaty o válce" a „ Politika Rakouska. -
Debaty o válce v Dolní sněmovně"; články vycházejí 
v „New-York Daily Tribune" 7. a 9. srpna. 

Marx oznamuje Engelsovi, že mu Tucker navrhuje uveřejnit 
několik článků z „New-York DailyTribune" jako samostat
né publikace. Marx chce napsat společně s Engelsem pamflet 
o diplomacii a válečných akcích Angličanů od vyhlášení
války a dát Tuckerovi k přetištění také článek „Tajná
diplomatická korespondence" a pamflet o Palmerstonovi.
Žádá Engelse, aby mu sdělil, co si o tom myslí.

Marx a Engels píší v článku „Nudná válka", že revoluční 
události ve Španělsku mohou být počátkem nové revoluční 
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4. srpna

8. srpna
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8.-13. září 

13. září

15. září
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éry v Evropě. Článek vychází v „New-York Daily Tribune« 

17. srpna.

Marx pokračuje v Britském muzeu ve studiu španělských 
dějin. Čte velké množství literatury v angličtině, franštině 
a španělštině, pořizuje si rozsáhlé výpisky z prací Toreno
nových, Pradtových, Jovellanosových a jiných autorů. 

Marx píše článek „ Espartero" na základě studia materiálů 
o životě předáka španělské strany progresistů. Jeho článek,
odhalující Espartera jako člověka neschopného postavit se
do čela osvobozeneckého boje lidových mas, vychází v „New
York Daily Tribune" 19. srpna jako úvodník.

Marx považuje za velp:ii důležité, aby se američtí dělníci 
seznámili se zkušenostmi z boje revolučního chartismu, 
a proto v dalším svém článku pro „New-York Daily Tri
bune" píše o Jonesově agitační cestě po Anglii v létě 1854. 
Článek je uveřejněn 21. srpna. 

Marx píše sérii článků „Revoluční Španělsko". Z jedenácti 

napsaných článků bylo v „New-York Daily Tribune" otiš
těno jen osm (9. a 25. září, 20., 27. a 30. října, 24. listo
padu, 1. a 2. prosince). V těchto článcích Marx objasňuje 
historii revolučních událostí z let 1808-1814 a 1820 ve 
Španělsku. Tři poslední články pojednávající o událostech 
z let 1820-1823 a 1833 zůstávají neuveřejněny. 

Marx dostává dva dopisy, v nichž mu Ernest Jones líčí 
svízelnou situaci „ People's Paper" a prosí ho, aby mu podle 
možnosti pomohl. 

Marx píše Engelsovi o tíživém hmotném postavení němec-. 
kých komunistických emigrantů Piepera a Steffena, s nimiž 
je ve stálém spojení. 

Marx píše pro „New-York Daily Tribune" článek „Spoje
necká flotila konečně vyplula. - Situace v podunajských 
knížectvích. - Španělsko. - Anglický zahraniční obchod", 
v němž vedle jiných otázek osvětluje na podkladě statistic
kých materiálů, jež nashromáždil, dynamiku anglického za
hraničního obchodu. Článek je uveřejněn 2. října. 



DATA K ŽIVOTU A ÓINNOSTI K. MARXE A B. ENGELSE 

18. záfí V souvislosti se zahájením anglo-francouzského útoku na
Sevastopol píše Engels článek, v němž kritizuje spojenecké
v�jenské operace. Článek je uveřejněn jako úvodník pod
nazvem „Utok na Sevastopol" v „New-York Daily Tribu
ne" 14. října.

Nejpozdlji 29. záfí Marx dostává z redakce „New-York Daily Tribune" zprá
vu, že mu list pro hmotné potíže musí o polovinu snížit
h�_norář a že ho žádá, aby posílal jen jeden článek týdně;
pntom budou články otiskovány bez podpisu.

2. fíjna Engels píše článek „Zprávy z Krymu"; podrobně v němrozebírá čerstvou zprávu o pádu Sevastopolu a vyslovujepochybnost o její hodnověrnosti. Článek otiskuje New-York Daily Tribune" I 7. října. " 

5.-6. fíjna Poněvadž se ukázalo, že zpráva o pádu Sevastopolu nebylapravdivá, Marx a Engels píší článek odhalující manévryfrancouzské a anglické vlády, jež využívají falešné zprávy pro své demagogické dle. V tomto článku kritizují rovněžšovinistický postoj francouzského maloburžoazního demokrata Barb�se a dokazují, že skutečným vůdcem revolučníFrancie je August Blanqui. Redakce „New-York DailyTribune" dělí článek na dvě části. Jednu z nich uveřejňujepod názvem „Sevastopolská mystifikace" 21. října jakoúvodník, druhou v témž čísle pod názvem „Sevastopolskámystifikace. - Přehled zpráv" bez podpisu.

9.-30. fíjna Engels píše články „Bitva na Almě", ,,Ruská branná moc",
„Obléhání Sevastopolu". Články jsou uveřejněny 26. a
31. října a 15. listopadu v „New-York Daily Tribune" jako
úvodníky a vzbuzují v New Yorku velkou pozornost.

Po 29. fíjnu Marx dostává pozvání, aby pracoval ·v protibonapartov-
ském výboru, který organizují londýnští chartisté v souvis
losti s očekávanou návštěvou Napoleona III. v Anglii.
Na Jonesův návrh je Marx zvolen čestným členem tohoto
výboru vedle představitelů buržoazně demokratického hnutí
např. Mazziniho, Victora Huga, Louise Blanca aj. Ma�
odpovídá zamítavě; vysvětluje, že takováto akce bude
mnohem účinnější, jestliže bude mít čistě anglický ráz;
Jones s Marxem souhlasí a řídí se tím při své další činnosti
ve výboru.
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9. listopadu-

4. prosince

22. liltopadu

Prosinec 1854 -

leden 1855 

Začátek prosince 

Kolem 2. prosince 

Na Marxovu žádost Engels nadále pravidelně píše vojenské
přehledy pro „New-York Daily Tribune" o průběhu ope
rací u Sevastopolu. Jeho články „Tažení na Krymu",
„Bitva u Balaklavy", ,,Bitva u Inkermanu" a „Krymské 

tažení" vycházejí 27. a 30. listopadu, 14. a 27. prosince.

Marx sděluje Engelsovi, že se Blind a někteří vůdcové 

maloburžoazní emigrace v Londýně pokoušejí uspořádat 

protestní shromáždění proti Rusku a proti postoji němec
kých panovníků v krymské válce a že se toho mají účast
nit představitelé všech skupin německé emigrace, mezi nimi
i Marx. Marx nesdílí stanovisko předáků maloburžoazní
demokracie o krymské válce, odmítá proto účast a hodlá
naopak v případě nutnosti uspořádat shromáždění anglic
kých chartistů.

Marx pročítá své sešity o politické ekonomii z posledních
let, ,,když ne proto, aby je přepracoval, tedy alespoň aby
zvládl materiál a měl jej připravený ke zpracování".
Sestavuje stručný konspekt a nadpisuje ho „Peníze, úvěr,
krize", ke každému heslu pak připojuje odkaz na příslušný
sešit s výpisky z různých autorů (Gilbarta, Thorntona,
Tooka, Hubbarda, Johna Stuarta Milla, Fullartona aj.)
a uvádí autora, název díla a stránky svého sešitu. Tohoto
materiálu později použil v knize „Grundrisse der Kritik
der Politischen Ůkonomie" [,,Základy kritiky politické
ekonomie"] a v III. díle „Kapitálu".

Engels studuje řadu knih a materiálů o dějinách Ruska
a slovanských národů v němčině, ruštině a jiných jazycích.
Čte knihy Haxthausenovy, Gercenovy (,,Z onoho břehu",
,,Rusko a starý svět", ,,O tom, co bylo") a rovněž Patona,
Ranka, Šafaříka, Maciejowského, Engela aj.

Engels si píše s Dronkem o dodání 65-70 výtisků posled
ního, rudého čísla „Neue Rheinische Zeitung" [,,Nových 

porýnských novin"], které z Německa poslal bývalý člen
Svazu komunistů Naut.

Marx dostává Lassallovým prostřednictvím nabídku ke
spolupráci s německým buržoazně demokratickým listem
,,Neue Oder-Zeitung" [,,Nové oderské noviny"], které vy
cházejí ve Vratislavi za spolupráce buržoazních demo
kratů Maxe Friedlandera a Moritze Elsnera.
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15. prosince

20. prosince

21. prosince

Kolem 22. prosince 
1854-začátek 
ledna 1855 

29. prosince 1854-

1. ledna 1855

Leden-začátek 
února 

4. ledna

5.-6. ledna 

$.-22. ledna 

Marx doplňuje článek, který mu poslal Engels, a znovu 
v něm podtrhuje myšlenku, že vstup Rakouska a Pruska do 
války může urychlit nástup revoluce v Evropě. Článek pod 
názvem „Vývoj války" uveřejňuje „New-York Daily Tri
bune" I. ledna 1855. 

Marx oznamuje Elsnerovi, že je ochoten spolupracovat 
s „Neue Oder�Zeitung". 

Engels píše článek „Rakouská branná moc"; článek je otiš
těn jako úvodník v „New-York Daily Tribune" 8. ledna 
1855. 

Engels je u Marxe v Londýně. 

Marx píše dva články pod společným názvem „Pohled zpět 
na krymské tažení" (,,Riickblicke"); tím začíná jeho spolu
práce s „Neue Oder-Zeitung". Články vycházejí 2. a 4. 
ledna 1855. 

1855 

Marx dále pročítá své sešity o politické ekonomii. Sestavuje 

rejstřík k sešitům, jež obsahují výpisky z několika ročníků 
časopisu „Economist" [,,Ekonom"], z děl Davenantových, 
Alisonových, Pettyho, Boisguillebertových, Lockových, 
Steuartových aj., hlavně o problémech pozemkové renty 
a teorie populace. 

Engels píše po návratu do Manchesteru článek obsahující 
ostrou kritiku celé anglické vojenské soustavy. Článek pod 

názvem „Britská katastrofa na Krymu". uveřejňuje „New
York Daily Tribune" 22. ledna jako úvodník. 

· Marx překládá do němčiny pro „Neue Oder-Zeitung"
Engelsův článek „Britská katastrofa na Krymu" a dělá. v něm
některé změny. Článek vychází v listě 8. a 9. ledna.

Marx píše sérii článků pro „Neue Oder-Zeitung" pod
názvem „Obchodní a průmyslová krize"; na základě roz
boru anglického obchodu _dochá# tµ k #w�ru1 že ekono-

9.-23. ledna 

16. ledna

23. ledna

DATA K ŽIVOTU A CINNOSTI K. MARXE A B. ENGELSE 

mický cyklus znovu dosáhl onoho. bodu, ,,kdy se nadvtroba 
a horečná spekulace mění v krizi". Články vycházeJÍ 11., 
12. a 25. ledna. Marx posílá článek na totéž téma do „New
York Daily Tribune"; je tam otištěn 26. ledna.

Marx pravidelně posílá do „Neue Oder-Zeitung" články

0 vnitřních záležitostech Anglie a vojenské přehledy, k nimž

používá materiálu z Engelsových článků, poslaných do

New-York Daily Tribune"; články vycházejí 13., 15.,

18., 23. a 26. ledna. 

Marxovým se narodila dcera Eleonora. 

V dopise Lassallovi odpovídá Marx na několik ekonomických 
otázek, zejména o vlivu zrušení obilních cel na cenu prů
myslových výrobků a na výši mzdy. Slibuje, že jakmile mu 
to bude možné, vybere ze svých ekonomických sešitů přesná 
čísla k otázkám, jež Lassalla zajímají; prozatím se omezuje 
jen na všeobecné údaje. 
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Ábbás pa!a (1813-1854), egyptský 
paša ( 1849-1854). - 46 

Abdi paša (narozen roku 1801), tu
recký generál, roku 1853 velel 
armádě na Kavkaze. - 4 7, 55 

Abdiilmedžid (Abdillmecid) (1823 až 
1861), turecký sultán (1839 až 
1861). - 34, 50, 51, 84, 92, 133, 
169, 172, 173, 179, 185, Í89, 274, 
288, 327, 332, 383, 520 

Aberdeen, George Gordon, hrabě ( 1784
až 1860), anglický státník, tory, od 
roku 1850 vůdce peelovců, ministr 
zahraničních věcí (1828-1830, 1841 
až 1846) a ministerský předseda 
koaliční vlády (1852-1855). - 13, 
27, 31, 34, 68, 112, 140, 141, 159, 
161, 163, 164, 188, 197, 199, 200, 
202, 207, 262, 315, 316-324, 365, 
374,375,377,380,390,403,599,617 

Ahmed I. (1589-1617), turecký sul
tán (1603-1617). - 192 

Ahmed paša, turecký generál, koncem 
roku 1853 velel armádě na Kavkaze, 
- 47, 55

Achille, viz Saint-Arnaud 
Albert (1819-1861), princ sasko

kobursko-gothajský, manžel anglic
ké královny Viktorie. - 51, 52, 63, 
64, 66, 75, 189, 358, 359, 366, 391 

Alcock, Thomas (narozen roku 1801),

anglický politik, zprvu whig, pozdě
ji liberál, člen parlamentu. - 379 

Alexandr I. (1777-1825), ruský car 
(1801-1825). - 78, 427, 428 

Alexandr II. ( 1818-1881), ruský car 
(1855-1881). - 175 

Alexandr Karadjordjeuié (1806-1885),
srbský kníže (1842-1858), - 57, 
384, 425 

Amálie, viz Marie Amálie 
Amettler y de Cabrer, Narciso (zemřel 

roku 1877), španělský plukovník, 
v letech 1843-1844 jeden z vůdců 
povstání katalánských republikánů 
a progresistů, účastník buržoazní 
revoluce ve Španělsku v letech 
1854-1856. - 523 

Angoul6me, Louis Antoine, vévoda 
( 177 5-1844), syn francouzského 
krále Karla X., roku 1823 velel 
francouzské armádě, která potlačila 
buržoazní revoluci ve Španělsku. -
504, 658 

Annesley, William Richard ( 1830 až 
1874), anglický aristokrat, tory, člen 
parlamentu. - 71 

Anrep-Elmpt, Josif Romanovič, hrabě 
( 1798-1860), ruský generál, roku 
1853 a v prvních měsících roku 
1854 velel částem armády na Du
naji. - 56 
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Antonio Pascual de Borbón (1755-1817),
syn španělského krále Karla III., 
předseda ústřední junty v Madridě, 
kterou jmenoval Ferdinand VII. 
v dubnu 1808. - 464 

Arco Agiiero, Felipe, španělský důstoj
ník, účastník buržoazní revoluce 
v letech 1820-1823 ; jeden z vůdců 
exaltadů. - 499 

Ardant, Paul Joseph (1800-1858),

francouzský plukovník, od roku 
1855 generál, vojenský inženýr; 
roku 1854 byl vyslán s vojenskou 
misí do Turecka. - 84 

Argiielles, Augustín (1776-1844), špa
nělský státník, liberál, význačný 
účastník buržoazních revolucí v le
tech 1808-1814 a 1820-1823, 

ministr vnitra ( 1820-1 821). - 502 

Ariosto, Lodovico (1474-1533), veliký 
italský básník z období renesance, 
autor básně „Zuřivý Roland". - 540 

Aristoteles (384-322 před n. 1.), veliký 
starověký myslitel; ve filosofii kolísal 

mezi materialismem a idealismem; 
ideolog třídy otrokářů. Ve svém 
díle „Politika" teoreticky obhajoval 

otrokářský stát. - 514 

Armero y Peiíaranda, markýz de Nervion, 
Francisco (1804-1867), španělský 
generál. - 343 

Amim, Heinrich Friedrich, hrabě 
(1791-1859), pruský diplomat, mi
nistr zahraničních věcí v reakční 
Brandenburgově vládě (1849), vy
slanec ve Vídni (1845-1848, 1851 
až 1858). - 360 

Ashley, Anthony Cooper, od roku 1851
hrabě ze Shaftesbury ( 1801-1885),

anglický konzervativní politik, ve 
čtyřicátých letech vedl v parlamentě 
tzv. filantropickou skupinu toryů, 
od roku 1847 whig. - 154. 

asturská princezna, viz Isabela Francisca 
Aziz paša, v letech 1854-1857 turecký 

vojenský guvernér Bělehradu. - 356 

Bacon, Francis Verulamský (1561 až 
1626), vynikající anglický filosof, 
zakladatel anglického materialismu; 
přírodozpytec a dějepisec. - 468 

Baillie, Henry James (narozen roku 
1804), člen anglického parlamentu. 
- 80

Balboa, Vasco Núňez de (1475-1517),
španělský mořeplavec a dobyvatel, 
jako první Evropan přešel Panam
skou šíji a dosáhl pobřeží Tichého 
oceánu. - 457 

Ballesteros, Francisco López (1770 až 
1833), španělský generál a politik, 
účastník bojů za nezávislost Špa
nělska (1808-1814), v období re
akce ministr války (1815); účastník 
buržoazní revoluce 1820-1823. -
657 

Bandierové, bratři Attilio ( 1810-1844)
a Emilio (1819-1844), důstojníci 
rakouského námořnictva, účastníci 
italského národně osvobozeneckého 
hnutí, členové organizace „Mladá 
Itálie"; byli popraveni za pokus 
o povstání v Kalábrii (1844). - 102,

637 
Bankes, George ( 1788-1856), anglický 

právník a politik, tory, člen parla
mentu, úředník. pokladu (minister
stva fin.ancí). - 379 

Baraguay ď Hilliers, Achille ( 1795 až 
1878), francouzský generál, od roku 
1854 maršál, bonapartista; vel
vyslanec v Cařihradě (1853 až 
1854); roku 1854 velel francouz
skému expedičnímu sboru v Balt
ském moři. - 34, 50, 83, 93, 95, 

121, 134, 224, 349, 363, 519 
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Baraiban, španělský důstojník, účast

ník buržoazní revoluce v letech

1854-1856. - 371 

Barastequi, španělský důstojník, stou

penec Esparterův. - 370

Barbes, Armand (1809-1870), fran

couzský revolucionář, maloburžoazní

demokrat, jeden z vůdců tajných

revolučních společností za červen

cové monarchie, aktivně se zúčastnil

revoluce roku 1848; poslanec Ústa

vodárného shromáždění; za účast

v událostech z 15. května 1848 byl 

odsouzen k doživotnímu vězení;

za amnestie roku 1854 byl pro

puštěn, odešel do emigrace a brzy

zanechal politické činnosti. - 17,

550 

Barrington, William Keppel (narozen

roku 1793), anglický aristokrat,

člen parlamentu. - 71

Barrot, Odilon (1791-1873), fran

couzský buržoazní politik, do února

1848 vůdce liberální dynastické

opozice; od prosince 1848 do října

1849 byl v čele kabinetu, který se

opíral o kontrarevoluční blok mo

narchistických frakcí. - 89

Batthyány, Kázmér, hrabě (1807 až

1854), maďarský politik, předsta

vitel liberálních kruhů maďarské

šlechty, účastník revoluce 1848 až

1849 v Uhrách, roku 1849 ministr

zahraničních věcí v revoluční vládě;

po imrážce revoluce emigroval do

Turecka a později do Francie. -

Bedeau, Marie Alphonse (1804-1863),

francouzský generál a politik, umír

něný buržoazní republikán, ve tři

cátých a čtyřicátých letech se zú

častnil dobytí Alžírska; za druhé

republiky místopředseda Ústavo

dárného a Zákonodárného shro

máždění; po státním převratu z 2.

prosince 1851 vypovězen z Francie.

- 290, 291, 532

Bedfich II. (1712-1786), pruský král

(1740-1786). - 134,158,371,468,

657, 658 

Bedfich VII. ( 1808-1863), dánský

král (1848-1863). - 421, 437,

548 

Bedřich Vilém IV. ( 1795-1861), pruský

král (1840-1861). - 76, 100, 171,

209, 212, 287, 345, 378 

Bern, Józef (1795-1850), polský gene

rál, představitel národně osvoboze

neckého hnutí, účastník povstání

v letech 1830-1831 ; roku 1848 se

zúčastnil revolučních bojů ve Vídni;

jeden z velitelů maďarské revoluční

armády; později sloužil v turecké

armádě. - 10, 38 

Berg, ruský diplomat, první tajemník

ruského vyslanectví v Londýně

(asi 1842-1854). - 82

Berkeley, Maurice Frederick Fitzhar

dinge ( 1788-1867), anglický admi

rál a politik, whig, člen parlamentu,

lord admirality (1833-1839 a 1846 

až 1857). - 385,388,389

33 

Bayazit I. (1347-1403), turecký sultán

Berlepsch, Maria] osepha Gertruda, hra

běnka de (zemřela roku 1723), dvor

ní dáma španělské královny Marie

Anny Neuburské, po lidovém po

vstání roku 1699 vypovězena ze

Španělska. - 452

(1389-1403). - 330 

Beaumont, Miles Thomas Stapleton,

baron (1805-1854), anglický aris

tokrat, člen Sněmovny lordů, liberál.

- 322

Bemal Osborne, Ralph ( 1808-1882) ,

anglický liberální politik, patřil
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k tzv. mayfairským radikálům, člen 
parlamentu, sekretář admirality 
(1852-1858). - 272,273 

Bernstorff, Albrecht, hrabě ( 1809 až 
1873), pruský diplomat, vyslanec 
v Londýně ( 1854...'...1861), ministr 
zahraničních věcí ( 1861-1862), vel
vyslanec v Londýně (1862-1873). 
- 224

Berry, Marie Caroline Ferdinande 
Louise, vévodkyně de (1798-1870), 
matka hraběte Chamborda, legi
timistického uchazeče o francouzský 
trůn; roku 1832 se pokoušela roznítit 
ve Vendée povstání proti Ludvíku 
Filipovi. - 289, 290 

Berton, Jean Baptiste (1769-1822), 
francouzský generál, účastník na
poleonských tažení; roku 1822 po
praven za pokus o povstání proti 
Bourbonům. - 428 

Bessieres, Jean Baptiste (1768-1813), 
francouzský maršál, účastník na
poleonských tažení, v letech 1808 
a 1811 bojoval ve Španělsku. -
466 

Bibescu, viz $tirbei 

Biddulph, Michael Anthony (1823 až 
1904), anglický důstojník, později 
generál, účastník krymské války, 
napsal knihu o obležení Sevastopolu 
(vyšla roku 1854). - 566 

Bille-Brahe, Henrik, hrabě (1798 až 
1875), dánský diplomat, v padesá
tých letech 19. století vyslanec ve 
Vídni. - 360 

Blackett, John (1821-1856), člen an
glického parlamentu. - 274 

Blackwood, Henry Stevenson (narozen 
roku 1819), anglický diplomatický 
kurýr. - 188 

Blake, Joaquín (1759-1827), španěl
ský generál a politik, účastník bojů 

za nezávislost Španělska (1808 až 
1814), roku 1810 byl jmenován 
předsedou regentské rady, po ná
vratu Ferdinanda VII. roku 1814 
vystupoval proti absolutistickému 
režimu. - 482 

Blanc, Louis ( 1811-1882), francouz
ský maloburžoazní socialista, his
torik; roku 1848 byl členem proza
tímní vlády a předsedou „lucem
burské komise"; byl pro dohodu 
s buržoazií; v srpnu 1848 emigroval 
do Anglie; jeden z vůdců malobur
žoazní emigrace v Londýně. - 86, 
138 

Blanqui, Louis Auguste (1805-1881), 
francouzský revolucionář, utopický 
komunista, organizátor několika taj
ných společností a spiknutí, aktivně 
se zúčastnil revoluce roku 1830 a 
1848, význačný vůdce francouzského 
proletářského hnutí, několikrát byl 
odsouzen k dlouholetému žaláři. -
17, 550 

Blaser y San Martin, Anselmo de Ciga, 

markýz (1813-1872), španělský ge
nerál, reakcionář, ministr války 
v Sartoriově vládě ( 1853-1854). -
341-343, 352, 353, 371

Bligh, James, v padesátých letech 
jeden z pracovníků chartistického 
hnutí. - 138, 152 

Bliicher, Gebhard Leberecht (1742 až 
1819), pruský generál, polní maršál, 
účastník protinapoleonských válek. 
- 268, 528, 555, 581, 625

Bonaparte, Joseph (1768-1844), nej
starší bratr Napoleona I., španělský 
král (1808-1813). - 136, 459, 461, 
462, 464-466, 468, 480, 481, 496, 
497 

Bonaparte, Joseph Charles Paul, princ 
Napoleon (1822-1891), synJéróma 
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Bonaparta, bratranec Napoleona 
III., roku 1854 velel divizi na 
Krymu. - 552, 553 

Bonaparte, Ludvík, viz Napoleon III. 

Bonaparti, císařská dynastie ve Francii 
(1804-1814, 1815 a 1852-1870). 
- 136, 460, 465

Bosquet, Pierre Joseph Fram;;ois (1810 
až 1861), francouzský generál, od 
roku 1856 maršál; ve třicátých a 
čtyřicátých letech se zúčastnil dobytí 
Alžírska, roku 1854 velel · divizi a 
později sboru na Krymu (1854 až 
1855). - 552, 553, 569, 576, 577, 
579, 581, 586 

Bourboni, královská dynastie ve Francii 
(1589-1792, 1814-1815 a 1815 až 
1830) a ve Španělsku ( 1700-1868 
a 1874-1931). - 52, 64, 289, 457, 
460, 484 

Bourqueney, Fram;ois Adolphe ( 1799 až 
1869), francouzský diplomat, vy
slanec ( 1841 -1844), později vel
vyslanec (1844-1848) v Cařihradě; 
vysla!lec (1853-1856), později vel
vyslanec (1856-1859) ve Vídni. -
609 

Brady, John (narozen roku 1812), 
anglický lékař, člen parlamentu. -
72 

Braganzové, královská dynastie v Por
tugalsku (1640-1910). - 460 

Bratianu, Demeter (1818-1892), ru
munský politik. - 332. 

Bravo Murillo, .Juan ( 1803-1873), 
španělský státník, člen strany mo
deradů, předseda vlády (1851 až 
1852). - 509 

Brenier, Anatole, baron (1807-1885), 
francouzský diplomat, ministr za
hraničních věcí (1851), vyslanec 
v Neapoli (1855-1856 a 1859 až 
1860), od roku 1861 senátor. - 99 

Bright, John (1811-1889), anglický 
továrník, buržoazní politik, jeden 
z vůdců freetraderů a zakladatel 
Ligy proti obilním zákonům; od 
konce šedesátých let vůdce levého 
křídla liberální strany; byl několi
krát ministrem v liberálních kabine
tech. - 14, 64, 69, 104, 206, 276, 
278, 446, 631 

Bronteová, Charlotte (1816-1855), an
glická realistická spisovatelka. -
674 

Brougham, Henry Peter, baron ( 1778 
až 1868), anglický právník a literát, 
ve dvacátých a třicátých letech vý
znamný představitel whigovské stra
ny, lord kancléř ( 1830-1834) ; v pa
desátých letech nehrál již v politic
kém životě význačnější roli. - 52, 

197, 324 
Brown, George (1790-1865), anglický 

generál, v letech 1854-1855 velel 
divizi na Krymu. - 390, 420, 552, 
553 

Bruat, Armand Joseph ( 1 796-1855), 
francouzský admirál, roku 1854 
velel eskadře, roku 1855 vrchní ve
litel francouzského černomořského 
loďstva. - 88, 363, 420 

Bruck, Karl Ludwig, baron (1798 až 
1860), rakouský státník a diplomat; 
velkopodnikatel; ministr obchodu, 
živností a veřejných prací (1848 až 
1851), vyslanec v Cařihradě (1853 
až 1855), ministr financí (1855 až 
1860). - 224, 383 

Brunnov, Filipp Ivanovič, baron (1797 
až 1875), ruský diplomat, vyslanec 
(1840-1854, 1858-1860), později 
velvyslanec (1860-1874) v Lon
dýně. - 49, 63, 82, 94, 168, 200, 
354 

Brutus (Marcus Junius Brutus) (asi 85 
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až 42 před n. I.), i"ímský politik, 
jeden z iniciátorů aristokratického 
republikánského spiknutí proti Juliu 
Caesarovi. - 66 

Buceta, španělský plukovník, umírněný 
liberál, účastník buržoazní revoluce 
ve Španělsku v letech 1854-1856. 
- 364,371

Budberg, Alexandr Ivanovič (1798 až 
1876), ruský generál; v letech 1853 
až 1854 mimořádný komisař v po
dunajských knížectvích. - 329, 350, 
383, 411, 520, 521 

Bugeaud de la Piconnerie, Thomas Ro
bert (1784-1849), francouzský ge
nerál, od roku 1843 maršál; orlea
nista, za červencové monarchie člen 
poslanecké sněmovny, v letech 1848 
až 1849 vrchní velitel alpské armády, 
poslanec Zákonodárného shromáž
dění. - 289, 290 

Buchanan, Andrew (1807-1882), an
glický diplomat, v letech 1853 až 
1858 vyslanec v Kodani. - 68 

Bulwer-Lytton, Edward George Lytton 
(1803-1873), anglický spisovatel a 
politik, zprvu whig, od roku 1852 
tory, člen parlamentu. - 71 

Bunsen, Christian Karl Josias, baron 
(1791-1860), pruský diplomat, pu
blicista a teolog, vyslanec .v Londýně 
(1842-1854). - 171,224 

Buol-Schauenstein, Karl Ferdinand, hra
bě (1797-1865), rakouský státník a 
diplomat, vyslanec v Petrohradě 
(1848-1850), později v Londýně 
( 1851-1852), ministers�ý předseda 
a ministr zahraničních věcí ( 1852 
až 1859). - 52, 181, 238, 353, 360, 
418, 425, 539, 609 

Burgoyne, John Fox (1782-1871), 
anglický generál, vojenský inženýr, 
od roku 1868 polní maršál; v letech 

1854-1855 vojenský poradce a ve
litel ženijního vojska na Krymu. -
84, 426 

Butler, James Armar (1827-1854), 
anglický důstojník, jeden z orga
nizátorů obrany Silistry roku 1854. 
- 388,393

Butt, Isaac ( 1813-1879), irský advokát 
a politik, liberál, člen parlamentu; 
v sedmdesátých letech jeden z orga
nizátorů hnutí za samostatnost 
Irska (Horne-Rule). - 85, 107, 108, 
391 

Cabrera y Grinó, Ramón, hrabě de 
Morella ( 1806-1877), španělský ge
nerál, reakcionář, jeden z vůdců 
kartistů. - 400 

Caesar, Gaius Julius (asi 100-44 před 
n. 1.), slavný římský vojevůdce a
státník. - 368

Calderon de la Barca, Pedro (1600 až 
1681), vynikající španělský drama
tik. - 470 

Calvo de Rozas, Lorenzo, španělský 
politik, představitel demokraticky 
smýšlející části buržoazie, účastník 
buržoazních revolucí 1808-1814 a 
1820-1823, jeden z organizátorů 
hrdinské obrany Zaragozy roku 
1808, člen ústřední junty,jeden z ini
ciátorů svolání cádizských kortesů. 
- 469

Cambridge, George William Frederick, 
vévoda (1819-1904), anglický ge
nerál, účastník krymské války, vrch
ní velitel anglické armády ( 1856 až 
1895). - 390, 552, 553, 579 

Campomanes, Pedro Rodríguez, hrabě 
(1723-1803), španělský státník, his
torik, filolog a ekonom, stoupenec 
osvícenského absolutismu; ministr 
financí (1762-1791). - 491 
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Campuzano, Francisco, španělský ge
nerál. - 343 

Canedo, Alonso, španělský kněz, krajní 
reakcionář, poslanec cádizských kor
tesů. - 494 

Canning, George (1770-1827), anglic
ký státník a diplomat, jeden z vůdců 
toryů, ministr zahraničních věcí 
(1807-1809, 1822-1827), minister
ský předseda (1827). - 168, 320 

Canrobert, Franc;ois Certain ( 1809 až 
1895), francouzský generál, od roku 
1856 maršál, bonapartista, ve tři
cátých a čtyřicátých letech se 
zúčastnil dobytí Alžírska; jeden 
z aktivních účastníků státního pře
vratu z 2. prosince 1851; vrchní ve
litel francouzské armády na Krymu 
(září 1854-květen 1855). - 420, 
564, 583, 589, 596 

car, viz Mikuláš I. 
Caradoc, John Hobart, baron Howden 

(1799-1873), anglický diplomat, 
vyslanec v Madridu (1850-1858). 
- 372, 427, 428

Cardigan, James Thomas Brudenell, 
hrabě ( 1797-1868), anglický gene
rál, roku 1854 velel jezdecké brigádě 
na Krymu. - 390, 531, 579 

Cardwell, Edward (1813-1886), an
glický státník, jeden z předáků 
peelovců, později liberál; ministr 
obchodu (1852-1855), státní sekre
tář pro Irsko (1859-1861), ministr 
kolonií (1864-1866) a ministr války 
(1868-1874). - 248 

Carlos, don (1788-1855), bratr Fer
dinanda VII., nápadník španělského 
trůnu, stál v čele reakční feudálně 
klerikální strany, která v letech 
1833-1840 rozpoutala ve Španělsku 
občanskou válku. - 503, 660 

Carnicero, José Clemente, španělský 

spisovatel z počátku 19. století, 
autor četných prací z dějin Španěl
ska. - 462 

Garo, José Ventura (1742-1809), 
španělský generál, účastník války za 
nezávislost (1808-1814). - 475 

Carrasco, Augustín, španělský ekonom 
z první poloviny 19. století. - 430 

Castafíos y Aragoni, Francisco J avier 
( 17 58-1852), španělský generál, 
účastník války za nezávislost ( 1808 
až 1814), velel španělské armádě 
v bitvě u Bailénu. - 465, 466, 482 

Castelbajac, Barthélemy Dominique 
Jacques Armand, markýz ( 1787 až 
1864), francouzský generál, legiti
mista; v letech 1850-1854 vyslanec 
v Petrohradu, od roku 1856 senátor 
druhého císařství. - 63, 64, 82, 94 

Castro, viz Pérez de Castro, Evaristo 
Cathcart, George (1794-1854), anglic

ký generál, roku 1854 velel divizi na 
Krymu. - 552, 569, 579 

Cavaignac, Louis Eugene ( 1802-185 7), 
francouzský generál a politik, umír
něný buržoazní republikán, ve tři
cátých a čtyřicátých letech se zúčast
nil dobytí Alžírska; od května 1848 
francouzský ministr války, s nevída
nou krutostí potlačil červnové po
vstání pařížských dělníků; v červnu 
až prosinci 1848 měl v rukou vý
konnou moc. - 532 

Cauour, Camillo Benso, hrabě (1810 až 
1861), italský státník, ideolog a 
vůdce liberálně monarchistické bur
žoazie a zburžoaznělé šlechty; před
seda sardinské vlády (1852-1859 a 
1860-1861); prosazoval politiku 
sjednocení Itálie shora pod vládou 
savojské dynastie; orientoval se na 
podporu Napoleona III.; v roce 1861 
předseda první italské vlády. - 99 
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Cervantes Saavedra, Miguel de (1547 až 
1616), slavný španělský spisovatel. 
- 404, 477, 514, 660

Cincinnatus (Lucius Quinctius Cincin
natus) (5. století před n. I.), římský 
patricij, konzul (460 před n.1.), dik
tátor (458 a 439 před n. I.); podle 
ústního podání žil prostým životem 
a sám obdělával půdu. - 403 

Clanricarde, Ulick John de Burgh, markýz 
(1802-1874), anglický diplomat a 
politik, whig; velvyslanec v Petro

. hradě (1838-1841). - 35, 81, 319, 
323, 324, 375, 646, 647 

Clarendon, George William Villiers, 
hrabě (1800-1870), anglický stát
ník, whig, později liberál; místo
držitel Irska (Lord lieutenant of 
Ireland) (1847-1852), roku 1848 
krutě potlačil irské povstání; mi
nistr zahraničních věcí ( 1853-1858, 
1865-1866 a 1868-1870). - 81, 82, 
104, 105, 110-113, 122, 134, 135, 
140, 172, 176, 182-186, 197, 198, 
202, 205, 208, 324, 365, 366, 376, 
417,418,426 

Cobbett, William (1763-1835), anglic
ký politik a publicista, významný 
představitel maloburžoazního radi
kalismu, bojoval za demokratizaci 
anglického politického zřízení. -
197, 278, 632 

Cobden, Richard ( 1804-1865), anglic
ký továrník, buržoazní politik, jeden 
z vůdců freetraderů a zakladatelů 
Ligy proti obilním zákonům, člen 
parlamentu. - 14, 64, 69-71, 103 
až 108, 206, 379, 429, 632, 638, 673 

Collado, José Manuel, španělský politik, 
bankéř, progresista, ministr financí 
(1854-1856). - 344, 427, 508 

Concha, José Gutiém;:, de la ( 1809 až 
1895), španělský generál, reakcio-

nář, vojenský velitel Kuby (1850 až 
1852, 1854-1859), krutě potlačil 
národně osvobozenecké hnutí na 
Kubě, předseda vlády (1868). -
429 

Concha, Manuel Gutiérre;:. de la ( 1808 až 
1874), španělský generál, člen strany 

. moderadů, roku 1854 předseda 
vojenské junty, jeden z organizátorů 
potlačení buržoazní revoluce v. le
tech 1854-1856. - 401, 434, 515 

Coronini-Cronberg, Johann Baptist, hra
bě ( 1794-1880), rakouský generál, 
roku 1854 velel sboru v podunaj
ských knížectvích. - 327, 360 

Corradi, Fernando (zemřel roku 1885), 
španělský politik a žurnalista, šéf
redaktor listu „ Clamor Público". -
507 

Corté;:., Hernán (Fernando) (1485 až 
1547), španělský dobyvatel, dobyl 
říši Aztéků (Mexiko) (1519 až 
1521). - 457 

Cowell, George, anglický dělník, char
tista, jeden z vůdců prestonské 
stávky v letech 1853-1854. - 258 

Cowley, Henry Richard Charles Wel
lesley, baron ( 1804-1884), anglický 
diplomat, velvyslanec v Paříži ( 1852 
až 1867). - 111 

Cromwell, Oliver (1599-1658), vůdce 
buržoazie a zburžoaznělé šlechty za 
anglické buržoazní revoluce v 17. 
století, od rok� 1653 lord protektor 
Anglie, Skotska a Irska. - 638 

Cuesta, viz García de la Cuesta, Gregorio 
C;:,artoryski, Adam Jerzy, kníže (I 770 

až 1861), polský magnát; počátkem 
19. století důvěrný přítel cara
Alexandra I., ruský ministr zahra
ničních věcí (1804-1806); za pol
ského povstání 1830-1831 předseda
prozatímní vlády, po porážce po-
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vstání emigroval do Paříže, kde stál 
v čele polské konzervativně monar
chistické emigrace. - 115, 229 

Ceodajev, Michail Ivanovič (zemřel 
roku 1859), ruský generál, účastník 
války 1812, za krymské války velel 
armádnímu sboru a záložní pěchotě. 
- 157, 159, 160

Danilo Njegoš (1826-1860), kníže 
Černé Hory (1852-1860). - 17, 
235, 239, 240 

Dannenberg, Petr Andrejevič ( 1792 až 
1872), ruský generál, ·za krymské 
války velel jednotkám na Dunaji a 
na Krymu. - 157, 361, 586, 597 

dánský král, viz Bedřich VII. 
Dargan, anglický podnikatel, stavitel 

železnic. - 672 
Delmas, francouzský emigrant ve Špa

nělsku. - 422 
Derby, Edward Geoffrey Smith Stanley, 

od roku 1851 hrabě (1799-1869), 
anglický státník, vůdce toryů, pozdě
ji jeden z předáků konzervativní 
strany; -ministerský předseda ( 1852, 
1858-1859 a 1866-1868). - 45, 
85, 91, 189, 197, 199-201, 278, 599 

Déržavin, Gavrila Romanovič (1743 až 
1816), významný ruský klasicistický 
básník. - 335 

Deut;:., Simon, důvěrník vévodkyně de 
Berry, zradil ji Thiersovi. - 289 

Día;:, Porlier, Juan (1788-1815), špa
nělský generál, liberál, ve válce za 
nezávislost Španělska (1808-1814) 
velel gerilovým oddílům, byl popra
ven za pokus o povstání proti abso
lutistickému režimu Ferdinanda 
VII. - 482, 498, 504

Dibié, Ivan Ivanovič, hrabě (1785 až 
1831), ruský generál-polní maršál, 

vrchní velitel za rusko-turecké války 
v letech 1828-1829, velel armádě, 
která potlačila polské povstání 1830 
až 1831.- 177,293,298,323 

Dickens, Charles (1812-1870), vý
znamný anglický realistický spiso
vatel. - 365, 674 

Disraeli, Benjamin, od roku 1876 hrabě 
Beaconsfield ( 1804-1881), anglický 
státník a spisovatel, jeden z předáků 
toryů, později vůdce konzervativní 
strany; kancléř pokladu (ministr 
financí) ( 1852, 1858-1859 a 
1866-1868), ministerský předseda 
(1868 a 1874-1880). - 63, 71, 103, 
108-110, 113, 115, 144, 201, 202,
206, 207, 242, 276-278, 324, 365,
374, 379, 380, 385, 390, 543, 599,
639

Djordje Petrovič, černohorský vojevoda, 
příbuzný Danila Njegoše. - 240 

Dohna, Karl Friedrich Emil, hrabě 
(1784-1859), pruský generál, účast
ník protinapoleonských válek, v le
tech 1812-1815 sloužil v ruské ar
mádě, v letech 1848-1854 velel 
pruské armádě v Královci. - 240 

Doté;:.ac, Adolphe (1808-1889), fran
couzský diplomat, vyslanec v Koda
ni (1848-1869). - 68 

Douglas, Howard (1776-1861), an
glický generál a vojenský spisovatel, 
autor knih o dělostřelectvu a opev
ňovacích pracích. - 444, 649 

Drouyn de Lhuys, Edouard (1805 až 
1881), francouzský diplomat a po
litik, ve čtyřicátých letech umírněný 
monarchista, orleanista, po roce 
1851 bonapartista; ministr zahranič
ních věcí. - ( 1848-1849, 1851, 
1852-1855, 1862-1866) - 31, 34, 
35, 50, 425 

Druey, Henri (1799-1855), švýcarský 
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státník, radikál; člen spolkové rady 
(1848-1854), roku 1850 president 
Švýcarského spolku. - 512 

Drummond, Henry (1786-1860), an
glický politik, tory, člen parlamentu, 
člen Roebuckova vyšetřovacího vý
boru (1855). - 106, 107 

Ducos, Théodor (1801-1855), fran
couzský politik, umírněný monar
chista, za druhé republiky se připo
jil k bonapartistům, ministr námoř
nictva (1851-1855). - 261 

Defour, Guillaume Henri (1787 až 
1875), švýcarský generál, buržoazní 
politik; roku 1847 velel spolkové 
armádě, která zvítězila nad armá
dou Sonderbundu; autor četných 
děl o opevňovacích pracích, o dělo
střelectvu a taktice. - 538 

Ďugamel, Alexandr Osipovič (1801 až 
1880), ruský generál, roku 1848 byl 
vyslán se zvláštní misí do podunaj
ských knížectví . ...,.. 332 

Dundas,]ames Whitley Deans (1785 až 
1862), anglický admirál, od roku 
1852 do ledna 1855 vrchní velitel 
anglického středomořského loďstva, 
které se zúčastnilo krymské války. -
27, 108, 121,235,251,253,310,420, 
421, 571 

Dulce y Garay, Domingo, markýz (1808 
až 1869), španělský generál, při
klonil se ke straně moderadů; 
roku 1854 stál v čele vojenského 
povstání v Madridě, které bylo po
čátkem buržoazní revoluce v letech 
1854-1856.- 19, 326,341,343,353, 
360, 363, 364, 427, 429, 434, 515 

Duncombe, Thomas Slingsby (1796 až 
1861), anglický politik, buržoazní 
radikál, ve čtyřicátých letech účast
ník chartistického hnutí, člen parla
mentu. - 259 

Dunkellin, Ulick Canning, baron (na
rozen roku 1827), anglický důstoj
ník, účastník krymské války, později 
člen parlamentu. - 647 

Dupont de l' Étang, Pierre Antoine 
(I 765-1840), francouzský generál, 
roku 1808 za války ve Španělsku 
kapituloval se svou divizí u Bailénu. 
r- 465

Dúst Muhammad (1793-1863), afghán
ský emír (1826-1839 a 1842 až 
1863), - 41, 136 

Echagiie, Rafael (1815-1887), špa
nělský důstojník, účastník buržoazní 
revoluce 1854-1856, člen strany 
moderadů. - 342, 429 

EUo, Francisco Javier (1767-1822), 
španělský generál a reakční politik, 
účastník války za nezávislost Špa
nělska (1808-1814), roku · 1814 
napomáhal nastolení absolutistic
kého režimu Ferdinanda VII., za 
buržoazní revoluce v letech 1820 až 
1823 popraven jako jeden z organi
zátorů reakční vzpoury. - 482, 498 

Ellenborough, Edward Law, hrabě ( 1790 
až 1871), anglický státník, tory, 
generální guvernér Indie ( 1842 
až 1844), první lord admirality 
(ministr námořnictva) (1846), před
seda Kontrolního úřadu pro Indii 
(1858). - 375 

Empecinado, MartínJuan (1775-1825), 
španělský sedlák, ve válce za ne
závislost Španělska (1808-1814) 
vůdce geril, kortesy jej jmenovaly 
generálem; účastník buržoazní re
voluce 1820-1823, popraven za

pokus o povstání proti reakčnímu 
režimu Ferdinanda VII. - 482 

Engels, Bedřich ( 1820-1895) (viz živo
topisná data). - 7-12, 16-19,22,23 
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England, · Richard (1793-1883), an
glický generál, v letech 1854-1855 
velel divizi na Krymu. - 552 

Enrique María Fernando de Borbón 
(1823-1870), bratr Francisca de 
Asís, manžela Isabely II. - 548 

Eroles, ] oaquín Ibáňes, baron ( 1785 až 
1825), španělský generál, za války 
za nezávislost Španělska (1808 až 
1814) velel gerilovým oddílům, za 
buržoazní revoluce v letech 1820 až 
1823 jeden z předáků roajalistic
kého hnutí. - 482 

Espartero, Baldomero ( 1793-1879), 
španělský generál a politik, předák 
strany progresistů, regent Španělska 
(1841-1843), předseda vlády (1854 
až 1856). - 21, 363, 368-371, 399 
až 406, 411, 412, 422, 429, 430, 432, 
506-508, 513-515, 548 

Espinasse, Charles Marie Esprit (1815 
až 1859), francouzský generál, bo
napartista, ve třicátých a čtyřicá
tých letech se zúčastnil dobytí Alžír
ska, aktivně se podílel na státním 
převratu 2. prosince 1851, účastník 
krymské války. - 531, 532 

Esterházy (Eszterházy) von Galántha, 
Valentin Ladislav, hrabě (1814 až 
1858), rakouský diplomat, v letech 
1854-1858 vyslanec v Rusku. - 238 

Evans, George de Lacy (1787-1870), 
anglický důstojník, od roku 1846 
generál, liberální politik, člen parla
mentu; roku 1854 velel divizi na 
Krymu. - 552 

Fallmerayer, Jakob Philipp (1790 až 
1861), německý historik a cestova
tel. - 155 

Falloux, Alfred (1811-1886), fran
couzský politik a spisovatel, legiti
mista a klerikál, roku 1848 dal pod-

nět k zrušení národních dílen a 
k potlačení červnového povstání 
v Paříži, ministr školství ( 1848 až 
1849). - 89 

Ferdinand I. (1793-1875), rakouský 
císař (1835-1848). - 129, 130 

· Ferdinand II. ( 1810-1859), neapolský
král ( 1830-1859); surově potlači l
revoluci v Palermu a Mesině ( 1848), 
za bombardování Mesiny dostal 
přezdívku „král Bomba". - 352, 
412, 427, 543 

Ferdinand IV. (1285-1312), kastilský a 
leónský král (1295-1312). - 489 

· Ferdinand V. Katolický (1452-1516),

král (1474-1504) a regent (1507 až

1516) kastilský, jako Ferdinand II. 

král aragonský (1479-1516). -

455-457 
Ferdinand VII. ( I 784-1833), španělský 

král (1808 a 1814-1833). - 404, 
433, 452, 459, 461-464, 475, 482, 
484, 488, 495, 498-505, 657, 658, 
660 

Fiéron, Jacques Amédée Philippe (na
rozen roku 1796), francouzský ge
nerál, účastník krymské války. -
349 

Filder, anglický generál, v letech 1854 
až 1855 generální intendant krym
ské armády. - 386 

Filip II. (1527-1598), španělský král 
(1556-1598). - 472 

Filip IV. (1605-1665), španělský král 
(1621-1665). - 451 

Filip V. (1683-1746), španělský král 
(1700-1746). _:_ 472 

Finlen (Finlan),James, významný pra
covník chartistického hnutí, v le
tech 1852-1858 člen výkonného 
výboru Národního chartistického 
sdružení. - 139, 152 

Fiizherbert, Alleyne, baron Saint-Helens 
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(1753-1839), anglický diplomat, 
v letech I 783-1787 vyslanec v Pe
trohradě. - 107 

Fitzwilliam, Charles William, hrabě 
( 1786-185 7), člen anglického par
lamentu, whig. - 375 

· Flemming, hrabě, pruský diplomat, ta
jemník pruského vyslanectví ve
Vídni (1854- asi 1859). - 360

Flórez, José Segundo de (narozen roku
1789), španělský buržoazně liberální 
historik a publicista. - 400 

Floridablanca, José Moňino, hrabě 
(1728-1808), španělský státník a 
diplomat, stoupenec osvícenského 
absolutismu, ministr ( 1777-1792), 
uskutečnil řadu pokrokových re-

- forem; vystupoval proti francouzské
buržoazní revoluci z konce 18. sto
letí; roku 1808 předseda ústřední
junty, pokoušel se zabránit rozvoji
buržoazní revoluce v letech 1808 až
1814. - 468, 469, 474, 491

Forey, Elie Frédéric ( 1804-1872), 
francouzský generál, později maršál; 
ve třicátých a čtyřicátých letech se 
zúčastnil dobytí Alžírska, bonapartis
ta, jeden z aktivních účastníků stát
ního převratu z 2. prosince· 1851, 
v letech 1854-1855 velel fr�ncouz
ským jednotkám na Krymu. - 254, 
553 

Fox, William Johnson (1786-1864), 
anglický politik, kazatel a publi
cista, freetrader, později liberál, člen 
parlamentu'. - 71 

Francisco de Asís, María Fernando 
(1822-1902), manžel španělské 
královny Isabely II. - 507, 548 

František I. ( 1494-154 7), francouzský 
král (1515-1547). - 192,371 

František I. (1768-1835), rakouský 
císař (1804-1835); jako František 

II. císař tzv. svaté říše římské (1792
až 1806). - 129

František Josef I. ( 1830-1916), ra
kouský císař (1848-1916). - 92, 
125, 130, 287, 312, 328, 329, 345, 
395,427,539,547,548,599 

Fuad efendi, Mehmed (1814-1869), 
turecký státník, roku 1848 jako 
vládní komisař v podunajských kní
žectvích řídil krvavé potlačení 
národně osvobozeneckého hnutí; 
v padesátých a šedesátých letech 
byl několikrát ministrem zahranič
ních věcí a velkovezírem. - 332, 
333 

Gatway, George Edward Arundell, 
vikomt (1805-1876), anglický ari
stokrat, tory, člen parlamentu. - 71 

Garda de la Cuesta, Gregorio ( 1741 až 
1811), španělský generál, účastník 
války za nezávislost Španělska ( 1808 
až 1814). - 467, 481 

Garrigo, Antonio María, španělský 
důstojník, účastník buržoazní re
voluce v letech 1854-1856. - 342, 
513 

Gaskellová, Elisabeth (1810-1865), an, 
glická realistická spisovatelka. - 674 

Gejdén (Heyden), Login Petrovič (1772 
až 1850), ruský admirál, v bitvě 
u Navarina roku 1827 velel eskadře,
za rusko-turecké války v letech
1828-1829 byl vrchním velitelem
ruského loďstva ve Středozemním
moři. - 319

Ghika, Georgiu Aléxandru, kníže (1807 
až 1857), vládnoucí kníže (hospo
dar) Moldavska (1849-1853 a 
1854-1856). - 383, 384 

Gladstone, William Ewart (1809 až 
1898), anglický státník, tory, později 
peelovec, v druhé polovině 19. sto-
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letí předák liberální strany; kancléř 
pokladu (ministr financí) (1852 až 
1855 a 1859-1866) a ministerský 
předseda (1868-1874, 1880-1885 
1886, 1892-1894). - 13, 71, 113, 
141-144, 209, 242-245, 247,248, 
522, 617, 630 

Godoy, Manuel (1767-1851), ministr 
španělského krále Karla IV., v le
tech 1792-1798 a 1801-1808 fak
tický vládce Španělska, od roku 
1795 měl titul „kníže míru"; spolu
pracoval s francouzskými okupanty, 
roku 1808 svržen lidovým povstá
ním. - 452, 459, 462, 468, 469, 490, 
509 

Goethe, Johann Wolfgang (1749 až 
1832), veliký německý spisovatel a 
myslitel. - 631 

Gonzáles Bravo, Luis (1811-1871), 
španělský státník, jeden z vůdců 
strany moderadů, předseda vlády 
(1843 a 1868), ministr vnitra (1866 
až 1868), roku 1868 přešel ke kar
listům. - 405, 430, 509 

Gorčakov, Alexandr Michajlovič, kníže 
(1798-1883), ruský státník a diplo
mat, velvyslanec ve Vídni (1854 až 
1856), ministr zahraničních věcí 
(1856-1882). - 345, 353, 354, 360, 
425, 609, 635 

Gorčakov, Michail Dmitrijevič, kníže 
( 1793-1861), ruský generál, velitel 
dunajské armády (1853-1854), 
vrchní velitel jižní armády ( od září 
1854 do února 1855), později armá
dy na Krymu (únor-prosinec 1855); 
místodržitel Polského království 
(1856-1861). - 61, 63, 156, 157, 
160, 237, 238, 305, 326, 351, 360 až 
362, 383, 410, 411 

Gottfried z Bouillonu ( asi 1060-1100), 
vévoda dolnolotrinský ( 1089 až 

1100), jeden� vůdců první křižácké 
výpravy (1096-1099). - 106 

Graham, James Robert (1792-1861), 
anglický státník, zprvu whig, pozdě
ji peelovec, ministr vnitra (1841 až 
1846), první lord admirality (mi
nistr námořnictva) ( 1830-1834, 
1852-1855). - 85, 102, 109, 114, 
116, 120, 135, 141, 207, 284, 425, 
636, 637 

Grach, Friedrich (1812-asi 1856), 
pruský důstojník, od roku 1841 byl 
v tureckých službách, roku 1854 
jeden z velitelů obrany Silistry. -
299, 300 

Grant, James (1802-1879), anglický 
radikální žurnalista a spisovatel ,  
redaktor listu „Morning Adver
tiser" (1850-1871). - 646 

Granville, George Leveson-Gower, hrabě 
(1815-1891), anglický státník, whig, 
později jeden z vůdců liberální 
strany; ministr zahraničních věcí 
(1851-1852, 1870-1874 a 1880 až 
1885), ministr kolonií (1868-1870, 
1886); v letech 1852-1854 před
seda tajné rady. - 199, 200, 636 

Grey, George (1799-1882), anglický 
státník, whig, ministr vnitra (1846 
až 1852, 1855-1858 a 1861-1866) 
a ministr pro kolonie (1854-1855). 
- 198,286

Gribbe, ruský generál, účastník krym
ské války. - 577 

Grimshaw, Mortimer (narozen kolem 
roku 1827), člen chartistického 
hnutí, jeden z vůdců prestonské 
stávky v letech 1853-1854. 
258 

Grivas, Theodorakis (1796-1862), řec
ký generál, vůdce povstání v Epiru. 
- 228

Gurjev, Dmitrij Alexandrovič, hrabě 
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(1751-1825), ruský státník, ministr 
financí (1810-1823). - 77 

Habsburkové, dynastie císařů tzv. svaté
říše římské (s přestávkami od roku
1273 do roku 1806), španělských
králů (1516-1700), rakouských cí
sařů ( 1804-1867) a císařů rakous
ko-uherské monarchie (1867 až
1918). - 315, 457 

Hadrián z Utrechtu (1459-1523), vy
chovatel španělského krále Karla I.,
od roku 1517 kardinál, od roku 1518
velký inkvizitor, v letech 1520 až
1521 regent Španělska, od roku 1522
římský papež pod jménem Hadrián
VI. - 452

Halil paša (zemřel roku 1856), turecký
voják a státník, byl několikrát mi
nistrem; v letech 1854-1855 ka
pudan paša (ministr námořnictva).
- 51

Hamelin, Ferdinand Alphonse (1796
až 1864), francouzský admirál, v le
tech 1853-1854 vrchní velitel fran
couzského loďstva ve· Středozem
ním a Černém moři, ministr námoř
nictva (1855-1860). - 27, I l l,
121, 235, 251, 253, 263, 283, 551

Hamilton, viz Seymour, George Hamilton
Hammer-Purgstall, Joseph (1774 až

1856), rakouský buržoazní historik,
orientalista, autor prací o dějinách
Turecka, v letech I 796-1835 byl
v diplomatických službách na Blíz
kém východě. - 285 

Hardwicke, Charles Philip Yorke, hrabě
(1799-1873), anglický admirál a
politik, tory. - 198, 375 

Haynau, Julius Jakob (1786-1853),
rakouský polní maršál, v letech
1848-1849 krutě potlačil revoluční
hnutí v Itálii a v Uhrách. - 522

Heeckeren, Jacob, baron, holandský
diplomat, ve třicátých letech vysla
nec v Petrohradě, v letech 1842 až
1876 velvyslanec ve Vídni. - 360

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (I 770
až 183 I), velký německý filosof,
objektivní idealista, nejvšestranněji
rozpracoval idealistickou dialek
tiku. - 533 

Henley, Joseph Warner (1793-1884),
anglický státník, tory, ministr ob
chodu (1852 a 1858-1859). - 391

Hent;:e, A., německý důstojník; člen
Svazu komunistů, po rozkolu ve
Svazu v roce 1850 patřil k Willicho
vě a Schapperově sektářské frakci;
svědek obžaloby v kolínském pro
cesu proti komunistům (1852). -
424 

Herbert, Sidney ( 1810-1861), anglický
státník, zpočátku tory, později pee
lovec, tajemník pro vojenské záleži
tosti (1845-1846 a 1852-1855),
ministr války (1859-1860). - 108,
109, 385-390, 610 

Herodes (asi 62-4 před n. 1.), palestin
ský král (37-4 před n. I.); podle
biblického podání dal v Betlémě
vyvraždit všechny děti mladší tří
let. - 632 

Herreros, Manuel García, španělský
politik, liberál, poslanec cádizských
kottesů, ministr spravedlnosti ( 1808
až 1814 a 1820). - 502 

Hardinge, Henry, vikomt ( 1785 až
1856), anglický generál a státník,
tory, od roku 1855 polní maršál,
ministr války (1828-1830 a 1841
až 1844), generální guvernér Indie
(1844-1848), vrchní velitel anglické
armády (1852-1856). - 33

Hess, Heinrich, baron (1788-1870),
rakouský generál, později polní
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maršál; v letech 1848-1849 se 
aktivně zúčastnil potlačení revoluce 
v Itálii; v letech 1854-1855 vrchní 
velitel rakouské armády v Uhrách, 
Haliči a podunajských knížectvích. 
-210, 346,418,521,522

Hildyard, Robert Charles, člen anglic
kého parlamentu, tory. - 389 

Hobbes, Thomas (1588-1679), vý
znamný anglický filosof, pi·edstavit�I 
mechanického materialismu; Hob
besovy sociálně politické názory 
měly výrazně protidemokratickou 
tendenci. - 71, 272 

Horsfall, Thomas Berry (narozen roku 
1805), anglický uhlobaron, tory, 
člen parlamentu. - 106, 117 

Hotham, Beaumont, baron (1794 až 
1870), anglický generál, tory, pozdě
ji konzervativec, člen parlamentu. 
- 71

Howden, viz Caradoc, John Hobart, 
baron Howden 

Hiibner,Joseph Alexander, hrabě (1811 
až 1892), rakouský diplomat, vy
slanec ( 1849-1856) a velvyslanec 
v Paříži (1856-1859). - 539 

Hughes, T. M., anglický spisovatel 
z první poloviny 19. století, několik 
let žil ve Španělsku. - 400, 402, 
509 

Hume, Joseph (1777-1855), anglický 
politik, jeden z předáků buržoaz
ních radikálů, člen parlamentu. -
115, l l6, 379 

Hiisejin paša (Hiiseyin paša), turecký 
generál, roku 1854 jeden z velitelů 
obrany Silistry. - 135, 338 

Chads, Henry Ducie ( 1788-1868), 
anglický generál, v letech 185'.f- až 
1855 velel eskadře v Baltském moři. 
- 389

Chambord, Henri Charles, hrabě (1820 
až 1883), poslední představitel starší 
linie bourbonského rodu, vnuk 
Karla X., vystupoval pod jménem 
Jindřich V. jako nápadník fran
couzského trůnu. - 52 

Changamier, Nicolas Anne Théodule 
( 1793-1877), francouzský generál 
a buržoazní politik, monarchista; 
ve třicátých a čtyřicátých letech se 
zúčastnil dobytí Alžírska; za druhé 
republiky poslanec Ústavodárného 
a Zákonodárného shromáždění, po 
�tátním převratu z 2. prosince 1851 

. vypovězen z Francie. - 532 
Charras, Jean Baptiste Adolphe (1810 

až 1865), francouzský vojenský a 
politický činitel, umírněný buržoaz
ní republikán; roku 1848 se podílel 
na potlačení červnového povstání 
pařížských dělníků; za druhé repub
liky poslanec Ústavodárného a Zá
konodárného shromáždění, vystupo
val proti Ludvíku Bonapartovi; po 
státním převratu z 2. prosince 
J851 byl vypovězen z Francie. -
412 

Chateaubriand, Franc;ois René, vikomt 
de ( 1768-1848), význačný fran
couzský spisovatel, reakční státník a 
diplomat, ministr zahraničních věcí 
(1822-1824), zástupce Francie na 
veronském kongresu. - 136, 427 

Chesney, Francis Rawdon (1789-1872), 
anglický plukovník, od roku 1855 
generál, cestovatel. - 37, 38 

Chung Siu-čchiian (1814-1864), jeden 
z vůdců a ideologů revoluční rol
nické války v Číně (1851-1864), 
vesnický učitel, roku 1851 se postavil 
do čela tchajpchingského státu a 
dostal titul Tchien-wang (vládce 
nebes). - 137 
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lnJantado, Pedro Alcántara de Toledo vév?da ( 1773-1841), španělský ge�n:ral, reakční politik, roku 1823p:edseda regentské rady, roku 1824predseda vlády._ 461 
Isabela I. ( 1451-1504), kastilská královna (1474-1504). _ 455 
Isabela II. ( 1830-1904)' španělská královna ( 1833-1868). _ 136, 140 341, 342, 353, 364, 367, 368, 370:402-405, 427, 429, 430, 506 507 509, 548, 660 ' ' 
Isabela Francisca ( 1851-1910) • • . , spa-nelská infantka, dcera Isabely II.,v padesátých letech princezna asturská. - 507 
Iskander beg (Aleksander Ilinski) (1810až 1861)' turecký generál, původemPolák; ve třicátých a čtyřicátýchletech sloužil ve španělské, portugalské, perské a francouzské armádě zúčastnil se revoluce 1848-1849v Uhrách, po porážce revoluce emigroval do Turecka a stal se tureckým poddaným; velel částem turecké armády na Dunaji (1853-1854) na Krymu (1855) a na Kavkaz�(1855-1856). - 419 

Ismail paša (Ismail paša) (1805_ 1861) turecký generál, původem Čerkes'.roku 1853 velel vojenským jednot�kám na Dunaji. _ 157, 158 
Ismail paša (ismail paša) (Gyorgy Kmety) (1810-1865), turecký generál, původem Maďar; účastníkrevoluce 1848-1849 v Uhrách ,. 'po porazce revoluce emigroval doT�recka a stal se tureckým poddanym; velel částem turecké armády naDunaji (1853-1854) a na Kavkaze(1854-1855). - 76 

se války za nezávislost (1808-1814)a buržoazní revoluce 1820-1823 předseda vlády ( 1836, 1846 �1858), velvyslanec v Londýně (1848a 1858). - 364 
Iu:et paša, v letech 1853-1854 turecký vojenský guvernér Bělehradu. _356, 425 
]a�dine, anglický smírčí soudce v Londýně. - 357 
Jelena Pavlovna (1806-1873), ruskáve!kokněžna, manželka velkoknížete Michala Pavloviče, bratra MikulášeI. - 164 
Jerrold, Douglas William ( 1803 až 1857), anglický buržoazní spisovatel, humorista a dramatik -647 . 
Jindfich IV. (1425-1474), kastilský král (1454-1465 a 1468-1474). _451, 452 
Jindřfch IV. (1553-1610), francouzskýkral (1589-1610). _ 192 
Jiří III. ( 1738-1820), anglický král (1760-1820). - 358 
Jiří IV. (1762-1830), anglický král (1820-1830). - 267,427 
Jocelyn, Robert, vikomt (1816-1854) anglický důstojník, člen parlamentu' 

- 102 . 
Jone_s, Ernest Charles (1819-1869),

�z�amný pracovník anglickéhodelmck_é�o hnutí, proletářský básníka public15ta, představitel revolučního chartismu, jeden z redaktorů „Northern Star", redaktor„Notes to the People" a People's
p " " aper ; Marxův a Engelsův přítel.- 15, 86, 138, 139, 152 413 az·416 Ist�riz, Fra?cisc� Javier ( l  790-l 87I),spanělsky politik, liberál, zúčastnil

Jones, . H�rry David (1791-1866), anglicky generál, vojenský inženýr;
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v letech 1810-1813 se zúčastnil 
války ve Španělsku; roku 1854 velel 
expedičním sborům v Baltském 
moři, roku 1855 ženijnímu vojsku 
na Krymu. - 441, 446, 519 

Josef 11. (1741-1790), císař tzv. svaté 
říše římské (1765-1790). - 129, 
468, 653 

Jovellanos y Ramírez, Gaspar (1744 až 
1811), španělský státník, spisovatel, 

. právník a ekonom, stoupenec fran
couzských osvícenců 17. století, 
vystupoval proti feudálně klerikál
nímu režimu ve Španělsku; ministr 
spravedlnosti ( 1797-1798), v letech 
1808-1810 vedl v ústřední juntě 
levicovou menšinu. - 463, 468, 469, 
474, 491 

Juan II. (1405-1454), kastilský a le
ónský král (1406-1454). - 451 

Julián, viz Sánchez, J ulián 

K aler.gis, Demetrios ( 1803-1867), řec
ký generál a politik, účastník osvo
bozeneckých bojů řeckého národa 
proti turecké nadvládě (1821 až 
1829), ministr války (1854-1855). 
- 516

Kalik, Anton (narozen roku 1818), 
rakouský plukovník, v létě roku 
1854 byl vyslán se zvláštní misí do 
podunajských knížectví. - 425 

Kapodistrias, Joanis, hrabě (1776 až 
1831), řecký státník; v letech 1809 
až 1822 byl v ruských službách, 
druhý státní sekretář (ministr) za
hraničních věcí Ruska (1815-1822), 
roku 1827 byl zvolen řeckým presi
dentem (1827-1831). - 516 

Karamzin, Nikolaj Michajlovič ( 1766 až 
1826), význačný ruský historik a 
spisovatel, oficiální historiograf Ale
xandra I. - 118 

Karel I. (1500-1558), španělský král 
(1516-1556) a císař tzv. svaté říše 
i-ímské jako Karel V. (1519-1556). 
- 20, 452, 455-457, 463, 490

Karel I. (1600-1649), anglický král 
(1625-1649); popraven za anglické 
buržoazní revoluce v 17. století. -
610 

Karel II. (1661-1700), španělský král 
(1665-1700). - 169, 451 

Karel III. (1716-1788), španělský král 
(1759-1788). - 468,498 

Karel IV. (1748-1819), španělský 
král (1788-1808). - 452,459,468, 
502 

Karel V., viz Karel I. 
Karel VI. (1685-1740), císař tzv. 

svaté říše římské (1711-1740). -
129 

Karel X. (1757-1836), francouzský 
král (1824-1830). - 321,428 

Karel XII. (1682-1718), švédský král 
(1697-1718). - 601 

Karl Ludwig Johann (1771-1847), ra
kouský arcivévoda, polní maršál, 
vrchní velitel rakouské armády ve 
válkách s Francií ( 1796, 1799, 1805 
a 1809), ministr války (1805-1809). 
- 158

Karolína ( 1768-1821), anglická krá
lovna (1820-1821 ), manželka Jiřího 
IV. - 405

Katefina II. (1729-1796), ruská carev
na (1762-1796).- 77,134,166,335 

Kellner von Kiillenstein, Friedrich, baron 
(narozen roku 1802), rakouský ge
nerál, od roku 1849 pobočník císaře 
Františka Josefa I. - 92 

Kiselev, Nikolaj Dmitrijevič (1800 až 
1869), ruský diplomat, v letech 
1851-1854 vyslanec v Paříži. -
49,82, 94,236 

Knight, Frederick Winn (narozen roku 
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1812), anglický politik, člen parla
mentu. - 379 

Koburkové, německý šlechtický rod, 
z něhož pocházely nebo s nímž byly 
spřízněny dynastie, které vládly 
v Belgii, Portugalsku, Anglii i v ji
ných evropských zemích. - 52, 136, 
391 

Kock, Paul de (asi 1794-1871), fran
couzský buržoazní spisovatel, autor 
frivolních románu. - I 79 

Konstantin Nikolajevič ( 182 7-1892), 
ruský velkokníže, druhý syn Miku
láše I., generál-admirál, řídil ná
mořní správu (1853-1881) a byl 
velitelem ruského loďstva (1855 až 
1881). - 232, 233, 302 

Kamilov, Vladimír Alexejevič ( 1806 
až 1854), vynikající ruský námořní 
dustojník, viceadmirál, náčelník štá
bu černomořského loďstva ( 1849 až 
1853), jeden z inspirátoru a organi
zátoru obrany Sevastopolu. - 46 

Kossuth, Laj os ( 1802-1894), význam
ný činitel maďarského národně 
osvobozeneckého hnutí, vúdce bur
žoazně demokratických živlu v re
voluci 1848-1849, stál v čele ma
ďarské revoluční vlády; po porážce 
revoluce emigroval do Turecka, 
později žil v Anglii a USA. .:.... 33, 
115, 178, 229, 285 

Kovalevskij, J egor Petrovič ( 181 1 až 
1868), ruský dustojník, cestovatel, 
spisovatel a diplomat, roku 1853 ko
misař v Černé Hoře, potom sloužil 
ve štábech armády na Dunaji (1853 
až 1854) a na Krymu (1854). -
240 

Kristjna, viz Marie Kristýna 
Kruzenštem, Nikolaj Ivanovič, ruský 

generál, za krymské války vojenský 
gubernátor Oděsy. - 520 
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K urakin, Alexandr Borisovič, kníže 
( 1752-1818), ruský diplomat, vice
kancléř (1796-1798 a 1801-1802), 
roku 1807 se zúčastnil podepsání 
tylžského míru mezi Ruskem a Fran
cií; velvyslanec v Paříži (1808 až 
1812). - 460 

Labazora; účastník války za nezav1s
lost Španělska (1808-'1814), člen 
ústřední junty. - 475 

La Bisbal, Enrique José O'Donnell, 
hrabě (1769-1834), španělský ge
nerál, účastník války za nezávislost 
Španělska ( 1808-1814); krajně bez
zásadový; v období reakce (1814 až 
1820) udržoval spojení s liberály a 

vydával revolucionáře vládě; roku 
1820 měl potlačit Riegovo povstání, 
přešel však k revolucionářum a po
koušel se využít povstání k osobním 
cílum. - 482, 499, 502 

La01; Luis de (1775-1817), španělský 
generál, významný účastník války 
za nezávislost Španělska (1808 až 
1814), zastřelen za pokus rozpoutat 
v Katalánii povstání proti absolu
tistickému režimu Ferdinanda VII. 
- 482, 498, 504

Lafayette (La Fayette), Marie Joseph 
Paul, markýz (1757-1834), fran
couzský generál, jeden z vúdcu 
velké buržoazie za francouzské bur
žoazní revoluce z. konce 18. století 
a za červencové buržoazní revoluce 
roku 1830. - 499 

Lally-Tollendal, Trophime Gérard 
(1751-1830), francouzský politik, 
za francouzské buržoazní revoluce 
z konce 18. století patřil ke skupině 
umírněných roajalistu, představitelu 
velké buržoazie a zburžoaznělé 
šlechty. - 469 
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La Marmora, Alfonso Ferrero (1804 až 
1878), italský generál a státník, 
piemontský ministr války ( 1848, 
1849-1859), roku 1855 velel sardin
skému sboru na Krymu, později 
ministerský předseda. - 351 

Lamoriciere, Christophe Louis Léon 
( 1806-1865), francouzský generál 
a politik, umírněný buržoazní re
publikán, ve třicátých a čtyřicátých 
letech se zúčastnil dobytí Alžírska, 
roku 1848 se podílel na potlačení 
červnového povstání v Paříži, pozdě
ji byl ministrem války v Cavaigna
cově vládě ( červen až prosinec 
1848), stál v opozici proti vládě 
Ludvíka Bonaparta, po státním 
převratu z 2. prosince 1851 byl vy
povězen z Francie. - 532 

Lansdowne, Henry Petty Fitzmaurice, 
markýz ( 1780-1863), anglický stát
ník, whig, v letech 1806-1807 
kancléř pokladu (ministr financí), 
předseda tajné rady ( 1830-1841, 
1846-1852), ministr bez portfeje 
(1852-1863). - 72, 198 

Lara, Juan, španělský generál, ministr 
války (1851-1853), roku 1854 
vojenský velitel Nové Kastilie. -
341, 342, 371 

La Rochejaquelein (Larochejacquelein), 
Henri Auguste Georges, markýz· 
( 1805-1867), francouzský politik, · 
člen sněmovny pairu, jeden z vúdcu 
legitimistické strany, za druhé re
publiky poslanec Ústavodárného a 
Zákonodárného shromáždění; za 
druhého císařství senátor. - 63 

Lavalette (La Valette), Charles Jean 
Marie ( I 806-1881), francouzský 
státník, bonapartista; v letech 1851 
až 1853 velvyslanec v Cařihradě, 
ministr vnitra (1865-1867), ministr 

zahraničních věcí ( 1868-1869). -
103 

Layard, Austen Henry (1817-1894), 
anglický archeolog a politik, bur
žoazní radikál, později liberál, člen 
parlamentu. - 71, 101, 102, 189, 
202, 203, 318, 379 

Lefebvre, Pierre Franc;ois Joseph ( 17 55 
až 1820), francouzský maršál, účast
ník napoleonských tažení, roku 1808 
bojoval ve Španělsku. - 465 

Leiningen-Westerburg, Christian Franz, 
hrabě (1812-1856), rakouský gene
rál, roku 1853 byl vyslán do Caři
hradu se zvláštní misí. - 92, 93, 205 

Leopold II. (1747-1792), císař tzv. 
svaté říše římské (1790-1792) . ..:.. 

129 

Leopold II. (1797-1870), velkovévoda 
toskánský ( 1824-1859). - 543 

Liděrs (Ltiders), Alexandr Nikolajevič 
(1790-1874), ruský generál, velel 
armádnímu sboru na Dunaji (1853 
až 1854), jižní armádě (1855), po
čátkem roku 1856 vrchní velitel 
krymské armády. - 157, '305, 327, 
351, 593 

Ligne, Karl Joseph, kníže de (1735 až 
1814), rakouský generál, diplomat a 
spisovatel, od roku 1809 polní maršál. 
- 653

Linage, Francisco ( 1795-184 7), špa
nělský generál, člen strany progre
sistu, Esparteruv přítel a od roku 
1835 jeho tajemník, roku 1843 in
spektor pěchoty a milice, po svržení 
Esparterovy diktatury emigroval 
spolu s ním do Anglie. - 401

Liprandi, Pavel Petrovič (1796-1864), 
ruský generál, za krymské války 
velel jednotkám na Dunaji a na 
Krymu. - 327, 567, 573, 577, 579, 
581, 597 
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Liven (Lieven), Christofor Andrejevič, 
kníže ( 1774-1839), ruský diplomat, 
vyslanec v Berlíně (1810-1812), 
velvyslanec v Londýně (1812 až 
1834). - 319 

Liverwvá (Lievenová), Darja (Dorot
hea) Christoforovna, kněžna ( 1785 
až 1857), žena ruského diplomata 
Ch. A. Livena; hrála významnou 
úlohu v evropských diplomatických 
kruzích, v jejím salóně v Londýně a 
v Paříži se scházela vlivná politická 
společnost. - 617 

Liverpool, Robert Banks Jenkinson, 
hrabě (1770-1828), anglický stát
ník, jeden z předáků toryů, byl ně
kolikrát ministrem; ministerský 
předseda (1812-1827). - 659 

López, Joaquín María (1798-1855),
španělský právník, literát a politik, 
jeden z vůdců progresistů, roku 
1843 předseda vlády. - 401, 404 

L6pez Banas, španělský důstojník, zú
častnil se války za nezávislost Špa
nělska ( 1808-1814) a buržoazní 
revoluce 1820-1823, jeden z vůdců 
demokratického křídla španělské 
buržoazie, roku 1820 ministr války. 
- 499

Loyd, Samuel Jones, baron Overstone 
(1796-1883), anglický bankéř, whig, 
iniciátor finanční politiky Roberta 
Peela, zejména jeho zákona o An
glické bance z roku 1844. - 671 

Lozano de Torres, Juan Esteban, špa
nělský politik, reakcionář, v letech 
1817-1819 ministr spravedlnosti. 
- 476

Lucan, George Charles, Bingham, hrabě 
( 1800-1888), anglický generál, tory, 
roku 1854 a počátkem roku 1855 
velel jezdecké divizi na Krymu. 
552, 580 

Ludvík XI. (1423-1483), francouzský 
král (1461-1483). - 452 

Ludvík XIV. (1638-1715), francouz
ský král (1643-1715). - 169, 192 

Ludvík Filip ( 1773-1850), vévoda 
Orleánský, francouzský král (1830 
až 1848). - 120, 123, 131, 136, 140, 
197, 289, 401, 403, 430 

Ludvík Napoleon, viz Napoleon III. 
Luján, Francisco (1798-1867), špa

nělský generál, spisovatel a učenec, 
jeden ze zakladatelů španělské aka
demie věd, od roku 1836 poslanec 
kortesů, stoupenec strany moderadů, 
ministr pro rozvoj národního hospo
dářství (1854, 1856 a 1863). - 411 

Luna, Alvaro (1388-1453), ministr 
Juana II., krále Kastilie a Leónu. -
451 

Lyndhurst,John Singleton Copley, baron 
(1772-1863), anglický státník, zná
mý právník, tory; lord kancléř 
(1827-1830, 1834-1835 a 1841 až 
1846). - 318, 321, 647 

Lyons, Edmund ( 1790-1858), anglic
ký admirál; vyslanec v Aténách 
(1835-1849), roku 1854 zástupce 
vrchního velitele a roku 1855 vrchní 
velitel anglického loďstva v Čer
ném moři. - 131, 263, 363, 544, 
572 

Macaulay, Thomas (1800 až 1859),

anglický buržoazní historik a po
litik, whig, člen parlamentu. - 71 

MacGregor,John (1797-1857), anglic
ký statistik a historik, freetrader, 
člen parlamentu, zakladatel a jeden 
z ředitelů Královské britské banky 
(1849-1856). - 71 

Mackenzi (Mekenzi), Foma Fomič 
(zemřel roku 1786), ruský admirál, 
v letech 1783-1786 velel eskadře 
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černomořského loďstva, zakladatel 
Sevastopolu; původem Skot. - 570 

Mackinnon, William Alexander ( 1789
až 1870), anglický politik, zpočátku 
tory, později liberál, člen parla
mentu. - 72 

Madvig, Johan Nicolai (1804-1886),

dánský filolog a státník, člen rigs
dagu (říšského sněmu) ( 1849 až 
1874); předseda rigsradu (říšské 
rady) (1856-1863). - 437 

Maghiero, Georgiu (narozen roku 1804),
valašský generál, buržoazní revolu
cionář, roku 1848 člen prozatímní 
vlády a velitel revoluční armády ve 
Valašsku. - 334 

Malmesbury, James Howard Harris, 
hrabě (1807-1889), anglický stát
ník, tory, později jeden z předáků 
konzervativní strany; ministr za
hraničních věcí ( 1852 a 1858 až 
1859), lord strážce pečeti ( 1866 až 
1868, 1874-1876). - 91, 92, 197, 

199, 200. 
Manners,John]ames Robert (1818 až 

1906), anglický státník, tory, pozdě
ji konzervativec, ve čtyřicátých le
tech patřil ke skupině „Mladá 
Anglie", člen parlamentu, několikrát 
byl ministrem v konzervativních 
vládách. - 105 

Mansbach, Karl (1790-1867), švédský 
generál a diplomat, vyslanec ve 
Vídni (1852-1855). - 360 

Manteuffel, Otto Theodor ( 1805 až 
1882), pruský státník; představitel 
šlechtické byrokracie; ministr vnitra 
(1848-1850), ministerský předseda 
a ministr zahraničních věcí ( 1850 až 
1858). - 17, 100, 171, 212-214, 
230, 232, 235, 240, 241 

Marchesi y Oleaga, José María ( 1801 až 
1879), španělský generál, člen strany 

moderadů, vojenský guvernér Ka
talánie (1853-1854), ministr války 
(1864). - 370 

Marie Amálie (1782-1866), francouz
ská královna (1830-1848), man
želka Ludvíka Filipa. - 372 

Marie Anna Neuburská (1667-1740),
španělská královna ( 1689-1700), 

manželka Karla II. - 451,452 
Marie Kristjna (1806-1878), španělská 

královna ( 1829-1833), manželka 
Ferdinanda VII., regentka krá
lovství ( 1833-1840). - 344, 364, 
367, 370, 401, 404, 411, 422, 423, 
430, 507-509, 513, 514 

Marie Luisa Parmská (1751-1819),
španělská královna (1788-1808), 

manželka Karla IV. - 452, 459 
Marie Terezie (1717-1780), rakouská 

arcivévodkyně (1740-1780), císa
řovna tzv. svaté říše římské (1745 

až 1780). - 126, 127 
Marliani, Manuel (zemřel roku 1873),

politik a historik, do roku 1859 žil 
ve Španělsku, potom emigroval do 
Itálie. - 400, 427 

Marmont, Auguste Frédéric Louis de 
( 177 4-1852), francouzský maršál, 
účastník napoleonských tažení, v 
dubnu 1814 přešel na stranu Bour
bonů, za červencové revoluce velel 
armádě Karla X. - 132 

Marata, Rafael (1783-1847), španěl
ský generál, reakcionář, vrchní ve
litel karlistické armády (1838 až 
1840). - 400 

Martignac, Jean Baptiste Sylvere Gay de 
( 1778-1832), francouzský advokát 
a reakční politik, roajalista, roku 
1823 se zúčastnil potlačení španěl
ské buržoazní revoluce, v letech 
1828-1829 byl ministrem vnitra a 
fakticky řídil celou vládu. - 504, 505 
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Martíne;; de la Rosa, Berdejo Gómez 
y Arroyo (1789-1862), španělský 
spisovatel a politik, aktivní účastník 
buržoazních revolucí v letech 1808 
až 1814 a 1820-1823,jeden z vůdců 
strany moderadů, předseda vlády 
(1834-1835), ministr vnitra (1844 
až 1846). - 364 

Marx, Karel (1818-1883) (viz životo
pisná data). - 7-23, 138, 146-147 

Matuševié, Andrej, hrabě ( 1796 až 
1842), ruský diplomat, zúčastnil se 
kongresu v Opavě (1820) a Ve
roně (1822) a londýnské konference 
(1830). - 319 

Mavrokordatos, Alexandros, kníže ( 179 I 
až 1865), řecký politik a státník, 
předseda prvního řeckého národ
ního shromáždění (1822), předseda 
první vlády (1823), vyslanec v Pa
říži (1850-1854), ministerský před
seda (1841, 1844, 1854-1855). -
276, 520, 521 

Mazarin, Jules (1602-1661), fran
couzský státník, kardinál; od roku 
1643 ministr, do plnoletosti Ludvíka 
XIV. faktický vládce Francie. - 195

Mazamdo, Manuel (1807-1857), špa
nělský generál, reakcionář, ministr 
války (1847), roku 1854 vojenský 
velitel Baskicka. - 369 

Mazzini, Giuseppe (1805-1872), ital
ský revolucionář, buržoazní demo
krat, jeden z vůdců národně osvobo
zeneckého hnutí v Itálii, roku 1849 
stál v čele prozatímní vlády římské 
republiky, roku 1850 jeden z organi
zátorů Ústředního výboru evropské 
demokracie v Londýně. - 178, 229, 
512 

Mecklenburg-Strelit;;, Georg, kníže (1824 
až 1876), německý šlechtic, generál 
v ruských službách. - 209 

Mediciové, italský šlechtický, původně 
kupecký rod; vládl ve Florencii od 
15. do 18. století. - 169

Mehmed II. (1430-1481), turecký 
sultán (1451-1481). - 122, 169, 
330 

Mehmed IV. (asi 1641- asi 1692), tu
recký sultán (1648-1687). - 192 

Mehmed paša ( asi 1810-1871), turecký 
vojenský činitel a státník, počátkem 
roku 1854 kapudan paša (ministr 
námořnictva), později veliký vezír. 
- 121

Mehmed Ali paša ( 1807-1868), turecký 
vojenský činitel a státník, od roku 
1852 do 13. května 1853 veliký vezír, 
potom ministr války (1853-1854). 
- 121

Melbourne, William Lamb, vikomt (1779 
až 1848), anglický státník, whig, 
ministr vnitra (1830-1834), mini
sterský předseda (1834 a 1835 až 
1841). - 85, 617 

Melgar, Juan Tomás Cabrera, hrabě 
(1652-1705), ministr španělského 
krále Karla II. (1693-1699), po 
lidovém povstání roku 1699 vypo
vězen ze Španělska. - 452 

Mensdorff-Pouilly, Alexander, hrabě 
(1813-1871), rakouský státník, vy
slanec v Petrohradě (1852-1853). 
- 238

Menšikov, Alexandr Sergejevič, kníže 
( 1787-1869), ruský admirál a stát
ník, roku 1853 mimořádný vyslanec 
v Turecku, vrchní velitel ruských 
pozemních a námořních sil na 
Krymu (1853-únor 1855). - 46, 
63, 93, 105, 110-113, 120, 175, 179, 
182, 186, 203-205, 534, 536, 537, 
539, 540, 544, 545, 547, 548, 553 až 
556, 564, 567-570, 574, 583, 584, 
589, 592, 613 
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Mertin, Christophe Antoine (1771 až 
1852), v letech 1808-1813 generál 
francouzské okupační armády - ve 
Španělsku. - 466 

Metaxas, Andreas, hrabě (asi 1786 až 
1860), řecký státník a diplomat, 
ministerský předseda ( 1843-1844), 
vyslanec v Cařihradě ( 1850-1854). 
- 219,220,224,225

Metternich, Klemens, kníže (1773 až 
1859), rakouský reakční státník a 
diplomat, rozhodný nepřítel demo
kratického a revolučního hnutí, 
ministr zahraničních věcí ( 1809 až 
1821) a kancléř (1821-1848), jeden 
z organizátorů Svaté aliance. - 57, 
118, 119, 317, 322 

Meyendorf, Petr Kazimirovič, baron 
(1796-1863), carský diplomat, v le
tech 1850-1854 ruský vyslanec ve 
Vídni. - 52, 181, 238 

Meza, Christian Julius ( 1792-1865), 
dánský generál, generální inspektor 
dělostřelectva. - 422 

Miall, Edward ( 1809-1881), anglický 
publicista, disenterský kazatel, bur
žoazní radikál, ve čtyřicátých letech 
koketoval s chartismem, bojoval 
proti anglikánské církvi; člen parla
mentu. - 72 

Michal Nikolajevič (1832-1909), ruský 
velkokníže, čtvrtý syn Mikuláše I. -
178 

Michal Obrenovié ( 1823-1868), srbský 
kníže (1839-1842 a 1860-1868). 
- 48, 57

Michel, William, anglický lékař, člen 
parlamentu. - 72 

Mikuláš I. ( 1796-1855), ruský car 
(1825-1855). - 27, 34, 35, 43, 44, 
46, 50, 55, 56, 58, 63, 64, 68, 71, 75, 
76, 78, 81, 84, 87-89, 94, 95, 103 až 
106, Il l, 122, 131, 133, 135, 137, 

140, 161, 163-186, 188, 197, 199 
až 201, 205, 210, 211, 226, 230, 232, 
236, 238, 248, 250, 265, 283, 306, 
312, 315, 317, 327, 335, 345, 350, 
363, 365, 377, 378, 384, 412, 418, 
421, 427, 446, 519, 548, 560, 588 
až 590, 602, 609, 610, 615, 637, 
647, 652, 674 

Milnes, Richard Monckton (1809 až 
1885), anglický spisovatel a politik, 
zpočátku tory, ve druhé polovině 
19. století liberál, člen parlamentu.
- 72, 154

Miloš Obrenovié (1780-1860), srbský 
kníže (1817-1839 a 1858-1860), 
zakladatel dynastie Obrenovičů. -
48, 57 

Mina, Francisco Javier (1789-1817), 
španělský buržoazní revolucionář, 
ve válce za nezávislost Španělska 
(1808-1814) jeden z vůdců geril; 
roku 1814 po nezdařeném pokusu 
o povstání proti absolutismu odjel do
Ameriky, kde padl v bojích za ne
závislost Mexika. - 480, 482, 504

Mina (Espoz y Mina), Francisco 
(1781-1836), španělský generál, ve 
válce za nezávislost Španělska (1808 
až 1814) jeden z vůdců geril, účast
ník buržoazní revoluce v letech 
1820-1823, v letech 1833-1836 
bojoval proti karlistům. - 482 

Minié, Claude Etienne (1804-1879), 
francouzský důstojník, vynalezl puš
ku nového typu. - 271, 273, 572, 
585, 587 

Minich (Miinnich), Christofor Anto
novič (1683-1767), ruský generál
polní maršál, stavitel pevností, vrch
ní velitel ruské armá.dy za rusko
turecké války (1735-1739); půvo
dem Němec. - 396 

Mohamed, Abul Kásim ibn Abdallah (asi 

771 



JMENNÝ REJSTŘÍK 

570-632), zakladatel islámu. - 403 
415 

' 

Molesworth, William ( 1810-1855),
anglický státník, liberál (stoupenec
tzv. mayfairských radikálů), člen
parlamentu, vedoucí úřadu veřej
ných prací (1853-1855) a ministr
pro kolonie (1855). - 71, 141, 227 
672 

'

Molitor, Gabriel Jean Joseph (1770 až
1849), francouzský generál, roku
1823 za intervence ve Španělsku
velel armádnímu sboru. - 657

Moltke, Helmuth Karl Bernhard (1800
až 189 I), pruský důstojník, později
generál polní maršál, vojenský spi
sovatel, reakcionář, jeden z ideologů
pruského militarismu a šovinismu·
v letech 1835-1839 sloužil v turecké
armádě; náčelník pruského (1857
až 18 71) a císařského ( 1871-1888)
generálního štábu. - 299

Mon, Alejandro (1801-1882), špa
nělský politik, liberál, ministr financí
(1837, 1844-1846), předseda vlády
(1864). - 344, 430 

Monck, Charles Stanley, vikomt (1819
až 1894), anglický politik, liberál,
lord pokladu ( 1855-1858), guver
nér Kanady (1861-1866 a 1867
až 1868). - 71

Monroe, James (1758-1831), americ
ký státník, president USA (1817 až
1825); člen republikánské strany.
- 427, 504

Montalembert, Charles (1810-1870),
francouzský politik a publicista, za
druhé republiky poslanec Ústavo
dárného a Zákonodárného shro
máždění, orleanista, vůdce katolické
strany. - 89

Montalembert, Marc René ( I 714 až
1800), francouzský generál, vojen-
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ský inženýr, vypracoval nový systém
opevňovacích prací široce uplatňo
vaný v 19. století. - 407, 439, 534,
572, 663 

Montemolin, Carlos Luis María (1818
až 1861), španělský infant, nejstarší
syn dona Carlose, v padesátých
letech nápadník španělského trůnu
pod jménem Karel VI. - 140, 364

Montesquieu, Charles (1689-1755), vý
znamný francouzský buržoazní so
ciolog, ekonom a spisovatel, před
stavitel buržoazního osvícenství 18.
století, teoretik konstituční monar
chie. - 469

Montijo, Eugenio Palafox y Portocarrero,
hrabě, španělský dobrodruh. - 482

Montpensier, Antoine Marie Philippe
Louis, vévoda (1824-1890), syn
francouzského krále Ludvíka Filipa,
manžel španělské infantky Marie
Luisy Fernandy, v letech 1868 až
1869 se ucházel o španělský trůn. -
136, 140 

Montpensier, Marie Luisa Fernanda
vévodkyně ( 1832-1897), španělská
infantka, manželka syna Ludvíka
Filipa. - 140

Moore, George Henry (1811-1870),
irský politik, jeden z vůdců hnutí na
ochranu práv pachtýřů, člen parla
mentu. - 208

Moreno, Antonio Guillermo, španělský
bankéř a politik. - 344

Morillo, Pablo (1778-1837), španěl
ský generál, účastník války za ne
závislost Španělska (1808-1814),
v letech 1815-1820 velel španělské
armádě, která měla potlačit národ
ně osvobozenecký boj ve španěl
ských koloniích v Jižní Americe, za
buržoazní revoluce 1820-1823 stál
na straně kontrarevoluce. - 400, 658
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Moria, Tomás (1752-1820), španělský
generál, člen ústřední junty, roku
1808 přešel na stranu francouzských
okupantů, ve vládě Josefa Bonapar
ta byl ministrem války a námořnic
tva. - 481

Mounier, Jean Joseph (1758-1806),
francouzský politik; za francouzské
buržoazní revoluce z konce 18.
století patřil ke skupině umírněných
roajalistů, představitelů velké buržo
azie a zburžoaznělé šlechty. - 469

Mulgraue, lord, viz Normanby, George
Augustus Constantin Phipps, markýz

Munoz, Augustín Fernando, vévoda
de Riánsares ( 1808-1873), důstojník
tělesné gardy, manžel španělské
královny regentky Marie Kristýny.
- 509, 514

Muňoz Benavente, José (Pucheta) (1820
až 1856), španělský toreador, účast
ník buržoazní revoluce 1854-1856,
jeden z vůdců madridského lidu,
padl v boji na barikádách. - 422,429

Muňoz Torrero, Diego (1761-1829),
španělský duchovní, rektor univer
sity v Salamance, jeden z nejradi
kálnějších poslanců cádizských kor
tesů ( 1810-1813), účastník buržo
azní revoluce 1820-1823. - 494

Muňoz, madame, viz Marie Kristýna
Munt;:;, George Frederick ( 1794 až

1857), anglický politik, buržoazní
radikál, člen parlamentu. - 273

Murat, Joachim (1767-1815), fran
couzský maršál, účastník napoleon
ských tažení, roku 1808 vrchní veli
tel francouzské armády ve Španěl
sku, neapolský král (1808-1815).
- 412, 459

Murat, Napoléon Lucien Charles, princ
(1803-1878), francouzský politik
za druhé republiky a druhého cí-

sařství; syn předchozího, bratranec
Napoleona III. - 28, 412

Mure, William (1799-1860), anglický
filolog a historik, helénista; tory,
člen parlamentu. - 72

Musa paša (asi 1810-1854), turecký
generál, v letech 1853-1854 velel
armádě u Silistry. - 301, 336

Nadaud, Martin (1815-1898), fran
couzský zedník, publicista, Proud
honův stoupenec, v letech 1849 až
1851 poslanec Zákonodárného shro
máždění, přiklonil se k Hoře, po
státním převratu z 2. prosince 1851
vypovězen z Francie, do roku 1859
žil v emigraci v Anglii. - 138

Napier, Charles (1786-1860), anglic
ký admirál, zúčastnil se bojů v Por
tugalsku ( 1810 a 1834) a v Sýrii
(1840); roku 1854 velel anglickému
loďstvu v Baltském moři. - 82, 96,
131, 141, 260, 262, 310, 348, 350,
357, 389, 420, 445, 446, 543, 661

Napoleon I. Bonaparte (1769-1821),
francouzský císař (1804-1814 a
1815). - 20, 123, 184, 192, 263, 
267, 272, 275, 276, 285, 427, 452, 
459, 461, 462, 466, 467, 470, 472, 
478, 479, 491, 496, 538, 540, 541, 
560, 563, 583, 584, 586, 587, 594, 
600-602, 605, 613, 625 

Napoleon III. (Ludvík Bonaparte)
(1808-1873), synovec Napoleona I.,
president druhé republiky (1848 až
1851), francouzský císař ( 1852 až
1870). - 16, 17, 28, 43, 58, 63, 65, 
78, 89, 91, 94, 99, 100, 103, 107, 
120, 123, 131, 136, 139, 140, 171, 
188, 261, 265, 271, 275, 276, 286, 
288, 291, 357, 363, 365, 372, 387, 
391, 412, 513, 519, 531, 532, 539 
až 541, 543, 547, 550, 564, 59�

773 



JMENNÝ REJST1HK

Napoleon, princ, viz Bonaparte, Joseph Charles Paul Norfolk, Henry Charles Howard, vévoda ( 179 l-1856), anglický aristokrat, whig. - 33 Nar�áez, Ramón María, vévoda ( 1800 az 1868), španělský generál a reakční státník, předák strany moderadů předseda vlády (1844-1846 1847až 1851, 1856-1857, 1864'..._1865a 1866-1868)' krutě potlačovalrevoluční akce lidu. _ 343 344 364, 368, 400-402, 404, 405 411'
412, 429, 430 ' ' 

N ásirud_dín ( 1831-1896), perský šáh ( 1848-1896). - 34, 35 
Nasmyth: Ch��les (1826-1861), anglic� dust_oJruk, válečný dopisovatellistu „ T1mes" při štábu 6mera pašina Dunaji. - 301 336 337 388 393 ' ' ' ' 
Navarro ( zemřel roku 1817)' španělsk ' 

1 . " y revo uc10nar, popraven za pok 
hl'" V 

US vy as1t ve alencii ústavu z roku1812. - 504 
Nemours, Louis Charles Philippe Raphael, vévoda de ( 1814-1896), druhýsyn francouzského krále LudvíkaFilipa. - 52 
Nes:elrode, Karl Vasiljevič, hrabě O 780az_ 1_862), carský státník a diplomat,m1rustr zahraničních věcí ( 1816 až1856), od roku 1845 kancléř. - 68,109, I 10, 112,118,161,165,170,179,180, 199, 205, 211, 230, 238, 425 Newcastle, Henry Pelham Clinton, vévoda (1811-.1�64), anglický státník,.peelovec, m1rustr války a kolonií (1852-1854), ministr války (1854až 1855) a ministr pro kolonie (1855až 1864. ) - 279, 286, 318, 365, 366 545, 616, 617 '

N�, Michel (1769-1815), francouzský maršál, účastník napoleonskýchtažení, v letech 1808-1811 bojovalve Španělsku. - 4 7 5 
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Normanby, Constantine Henry Phipps hrabě Mulgrave, markýz ( 1797 až 1863), anglický státník, whig, místod�žitel Irska (1835-1839), ministrvalky a kolonií (1839), ministr vnitra ( 1839-1841) ; v letech 1846 ažl852 velvyslanec v Paříži. _ 358 359 '
Normanby, George Augustus Constantine Phipps, markýz (1819-1890) britský státník. _ 358 ' 
Notaras, Lukas (zemřel roku 1453), významný byzantský státník, velitel loďstva, vůdce protikatolické strany, po dobytí Cařiliradu zavražděnna rozkaz sultána Mehmeda II 122 . 

O brenovičové, knížecí ( 1817- l842 a 1858-1882), později královská(1882-1903) dynastie v Srbsku. _ 48, 57 
Obručev, Alexandr Afanasjevič, ruský generál. - 47, 55 
O'Connell, Daniel (1775-1847) irský advokát a buržoazní politik,' vůdce pravého, liberálního křídla národně osvobozeneckého hnutí. _ 85 
O' lJ_aly, �edro, španělský důstojník, zučastrul se války za nezávislost Španělska ( 1808-1814) a buržoazní revoluce 1820-1823. _ 499 
O'Donnell, Leopoldo, hrabě de Lucena( 1809-1867), španělský generál a reakční politik, jeden z vůdců strany moderadů, roku 1854 se pokoušel využít revoluční nálady ve Španělsku k nastolení vojenské diktatury jako ministr války rozdrtil buržoaz� ní revoluci z let 1854-1856, před-
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seda reakční vlády (1856, 1858 až 
1863 a 1865-1866). - 19, 326, 341 
až 343, 353, 360, 363, 364, 368, 371, 
372, 401, 411, 412, 422, 427, 499, 
509, 514, 515 

Oliveira, Benjamin, člen anglického 
parlamentu. - 72 

Olozaga, Salustiano de (1805-1873), 
španělský státník a diplomat, jeden 
z vůdců progresistů, předseda vlády 
(1843), vyslanec v Paříži (1840 až 
1843 a 1854), účastník buržoazní 
revoluce z let 1854-1856. - 401, 
404, 405, 430 

Oltra, španělský důstojník, účastník 
buržoazní revoluce 1820-1823. -
500 

()mer paša (Michail Latas) ( 1806 až 
1871), turecký generál, původem 
Chorvat, ve dvacátých letech sloužil 
v rakouské armádě, počátkem tři
cátých let se stal tureckým podda
ným; velel turecké armádě ve Va
lašsku (1848-1849), v Černé Hoře 
(1853), byl vrchním velitelem ar
mády na Dunaji (1853-1854), na 
Krymu ( 1855) a na Kavkaze ( 1855 až 
1856). - 27, 56, 61, 76, 84, 90, 96, 
97, 156, 158, 159, 216, 217, 280 
až 282, 293, 301, 306, 313, 322, 333; 
338, 361, 362, 382, 387, 388, 390, 
394, 395, 410, 419, 425, 426, 521, 
522, 539, 542, 545, 547, 598, 612 

Orleáni, královská dynastie ve Francii 
(1830-1848). - 52, 136; 513 

Orlov, Alexej Fjodorovič, hrabě, od 
roku 1856 kníže ( 1 786-1861), ruský 
vojenský činitel a státník, diplomat, 
uzavřel drinopolskou (1829) a hiink
jariskeleskou smlouvu (1833) s Tu
reckem, vedl ruskou delegaci na 
pařížském kongresu (1856). - 75, 
80, 83, 87, 88, 99, 210, 238 

Orlov, Nikolaj Alexejevič, kníže ( 1827 
až 1885), ruský plukovník, roku 
1854 se zúčastnil útoku na Silistru; 
později generál a diplomat, několi
krát zastupoval Rusko v řadě evrop
ských zemí. - 302, 305 

Oropesa, Emmanuel Joaquín, hrabě 
(1642-asi 1707), ministr španěl
ského krále Karla II. (1685 až 
1691 a 1698-1699), po lidovém 
povstání roku 1699 vypovězen ze 
Španělska. - 452 

Orozco, španělský důstojník, účastník 
buržoazní revoluce ve Španělsku 
v letech 1854-1856. - 353 

(J,sted, Anders Sandoe ( 1778-1860), 
dánský právník a státník, v letech 
1853-1854 ministerský předseda. -
68 

Oskar I. ( 1799-1859), švédský a nor
ský král (1844-1859). - 209, 421, 
437, 446 

Ostln-Saken (Osten-Sacken), Dmitrij 
Jerofejevič (1789-1881), ruský ge
nerál, za krymské války velel sbo
rům v jižním Rusku ( 1853-1854), 
velitel sevastopolské posádky (konec 
roku 1854-1855). - 38, 61, 157, 
250, 251, 521, 586 

0' Sullivan de Grass, Alphonse Albert 
Henri, hrabě ( 1798-1866), belgický 
diplomat, v letech 1837-1866 vy
slanec ve Vídni. - 360 

Oto I. (1815-1867), bavorský princ, 
později řecký král (1832-1862). -
120, 135, 219, 239, 254, 276, 360, 
516 

Otway, Arthur John (1822-1912), 
člen parlamentu, v padesátých le
tech tory. - 357, 358, 366, 391 

Owen, Robert (1771-1858), velký 
anglický utopický socialista. - 86 

Ozerov, ruský · diplomat, roku 1853 
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prozatímní chargé ďaffaires v Caři
hradě. - 92 

P adilla, Juan de ( asi 1490-1521), 
španělský šlechtic, jeden z vůdců 
povstání kastilských měst v letech 
1520-1522 (povstání komunérů), 
po porážce u Villalaru popraven. -
456 

Pacheco, Juan, markýz de Villena (1419 
až 1474), ministr kastilského krále 
Jindřicha IV. - 451,452 

Pacheco y Gutiérrez Calder6n, Joaquín 
Francisco (1808-1865), španělský 
právník, spisovatel a politik, člen 
strany moderadů, účastník buržoaz
ní revoluce z let 1854-1856, ministr 
zahraničních věcí ( 1854). - 411 

Paikos, A., řecký státník, v letech 1851 
až 1854 ministr zahraničních věcí. 
- 239

Paine, Thomas (1737-1809), anglický 
radikální publicista, republikán, zú
častnil se války za nezávislost Spo
jených států amerických a francouz
ské buržoazní revoluce z konce 
18. století. - 391

Paixhans, Henri Joseph (1783-1854), 
francouzský generál, vojenský inže
nýr a vynálezce, autor řady prací 
o dělostřelectvu. - 30, 389

Pakington, John Somerset ( 1799 až 
1880), anglický státník, tory, později 
konzervativec; ministr války a kolo
nií (1852), první lord admirality 
(ministr námořnictva) (1858 až 
1859 a 1866-1867) a ministr války 
(1867-1868). - 366 

Palafox y Melci, Francisco (narozen 
roku 1774), španělský politik, účast
ník války za nezávislost Španělska 
(1808-1814), člen ústřední junty 
(1808-1809),. vyloučen z junty, 

protože byl proti svolání kortesů a 
pokoušel se nastolit ve Španělsku 
regentskou vládu. - 481 

Palafox y Melci, José (1776-1847), 
španělský generál, účastník války za 
nezávislost Španělska ( 1808-1814), 
v letech 1808-1809 řídil obranu 
Zaragozy. - 465 

Palmerston, Henry John Temple, vikomt 
(1784-1865), anglický státník, zpo
čátku tory, od roku 1830 jeden z pře
dáků whigů, opíral se o pravicové 
živly této strany; ministr zahranič
ních věcí (1830-1834, 1835-1841 
a 1846-1851), ministr vnitra (1852 
až 1855) a ministerský předseda 
(1855-1858 a 1859-1865). - 13, 
27, 40, 42, 64-66, 71, 80-82, 113, 
115-117, 135, 136, 141, 189, 200,
202, 203, 206, 207, 248, 262, 279,
286, 317, 318, 320, 323, 324, 333,
365, 366, 379, 380, 382, 391, 392,
403, 415, 427, 516, 544, 548, 609,
616, 617, 638

Paňutín, Fjodor Sergejevič ( 1790 až 
1865), ruský generál, na začátku 
krymské války velel sboru, v letech 
1855-1856 záložní armádě v jiho
západním Rusku. - 327, 339, 652 

Parque-Castrillo, Diego Canas y Porto
carrero, vévoda (1755-1832), špa
nělský generál, zúčastnil se války za 
nezávislost Španělska (1808-1814) 
a buržoazní revoluce v letech 1820 
až 1823, roku 1820 předseda kor
tesů. - 461 

Paskevié, I van Fjodorovič, kníže ( 1782 
až 1856), ruský generál-polní mašál, 
od léta 1831 byl vrchním velitelem 
ruské armády, která potlačila polské 
povstání 1830-1831, od roku 1832 
místodržitel Polského království, roku 
1849 vrchní velitel ruské armády, 
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která se podílela na potlačení revo
luce v Uhrách; roku 1854 vrchní 
velitel armády na západních a již
ních hranicích Ruska, v květnu až 
červnu velel armádě na Dunaji. -
76,229,280,302,303,305,314,327, 
337, 350, 396 

Pastor Díaz, Nicomedes (1811-1863), 
španělský politik a literát, člen 
strany moderadů, senátor, vyslanec 
v Turíně (1854). - 430 

Pedro V. ( 183 7-1861), portugalský 
král (1853-1861). - 364 

Peel, Robert ( 1788-1850), anglický 
státník, vůdce umírněných toryů, 
nazvaných podle něho peelovci; 
ministr vnitra (1822-1827 a 1828 
až 1830), ministerský předseda 
(1834-1835, 1841-1846); s pod
porou liberá\ů prosadil zrušení 
obilních zákonů ( 1846). - 85, 102, 
163, 199,200,616, 671, 672 

Peithmann, německý pedagog. - 357 až 
359, 366, 391 

Pelham, Frederick Thomas (1808 až 
1861), důstojník anglického ná
mořnictva, od roku 1858 viceadmi
rál. - 444 

Pélissier, Jean Jacques (1794-1864), 
francouzský generál, od roku 1855 
maršál, ve třicátých až padesátých 
letech se zúčastnil dobytí Alžírska, 
vrchní velitel francouzské armády na 
Krymu (květen 1855-červen 1856). 
- 84

Pérez de Castro, Evaristo (1778-1848), 
španělský politik, liberál, poslanec 
cádizských kortesů (1810-1813), 
účastník buržoazní revoluce v le
tech 1820-1823, předseda vlády 
( 1838-1840). - 502 

Persigny, Jean Gilbert Victor, hrabě 
(1808-1872), francouzský státník, 

bonapartista, poslanec Zákonodár
ného shromáždění ( 1849-1851), je
den z organizátorů státního převratu 
z 2. prosince 1851, ministr vnitra 
( 1852-1854 a 1860-1863) .- 58 

perskj šáh, viz Násiruddín 
Petr I. (1672-1725), od roku 1682 ruský 

car; roku 1721 přijal titul imperátor 
celé Rusi. - 589, 613, 661, 663 

Pezuela y Ceballos, Juan (1809-1906), 
španělský generál a vojenský spiso
vatel, člen strany moderadů, ministr 
námořnictva (1846), od roku 1867 
senátor. - 401 

Phipps, Charles Beaumont (1801 až 
1866), anglický plukovník, od roku 
1847 tajemník prince Alberta. -
358,359 

Pidal, Pedro José ( 1800-1865), špa
nělský reakční politik, člen strany 
moderadů, předseda kortesů (1843), 
ministr vnitra (1844-1848), ministr 
zahraničních věcí ( 1848-1851). -
344 

Pius IX. (1792-1878), římský papež 
(1846-1878). - 89, 106, 197 

Pizarro, Francisco (asi 1475-1541), 
španělský dobyvatel, ve třicátých 
letech 16. století podrobil Španělsku 
říši Inků (Peru). - 457 

Pombal, Sebastian José (1699-1782), 
portugalský státník, stoupenec osví
cenského absolutismu, faktický vlád
ce Portugalska (1756-1777). - 468 

Pompeius (Gnaeus Pompeius Magnus) 
(106-48 před n. 1.), římský voje
vůdce a státník. - 368 

Ponsonby, John, vikomt (asi 1770 až 
1855), anglický diplomat, vyslanec 
v Neapoli (1832), velvyslanec v Ca
řihradě (1832-1841) a ve Vídni 
(1846-1850). - 189 

Popovič, Timotheus ( 1795-1867), ra-
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kouský generál, za rakouské okupace 
podunajských knížectví roku 1854 
vojenský guvernér Bukurešti. - 522 

Porlier, viz Díaz Porlier, Juan 
Pouo di Borgo, Karl Osipovič, hrabě 

(1764-1842), ruský diplomat, pů
vodem z Korsiky; od roku 1814 do 
1821 vyslanec, v letech 1821-1835 
velvyslanec v Paříži, později v Lon
dýně (1835-1839). - l l 5, l l7, 118, 
166, 635 

Pradt, Dominique Dufour de (1759 až 
1837), francouzský duchovní, di
plomat, publicista a historik. - 477, 
480, 488 

Prim y Prats, Juan (1814-1870), špa
nělský generál a politik, jeden 
z vůdců strany progresistů, účastník 
buržoazních revolucí z let 1834 až 
1843 a 1854-1856, v letech 1843 až 
1844 krutě potlačil povstání repub
likánů a levého křídla progresistů 
v Katalánii. - 523 

Principe y Vidaud, Miguel Augustín 
( 18 l l-1866), španělský spisovatel, 
autor řady historických a literárně 
historických prací, progresista. -
404 

Pritchett, Robert Taylor (1828-1907), 
anglický puškař, zdokonalil Minié
ovu pušku. - 270 

pruský král, viz Bedfich Vilém IV. 
Pruský, princ, titul pruského násled

níka trůnu; zde viz Vilém I. 
Pucheta, viz Mufíoz Benavente, José 
Pujol, Louis, francouzský publicista, 

blanquista, účastník červnového po
vstání roku 1848 ve Francii a re
volučních událostí ve Španělsku 
roku 1854. - 422 

Q,uesada y Matheus, Jenaro de (1818 až 
1889)1 španělský generál, v roce 

1854 vojenský velitel Madridu. -
342 

Quintana, Manuel José (1772-1857), 
španělský básník a politik, stoupe
nec francouzských osvícenců 18. 
století, účastník buržoazních revo
lucí z let 1808-1814 a 1820-1823, 
v letech 1808-1810 tajemník ústřed
ní junty. - 470,478 

Quiroga, Antonio (1784-1841), špa
nělský důstojník, liberál, účastník 
války za nezávislost Španělska (1808 
až 1814) a buržoazní revoluce z let 
1820-1823. - 499-501 

Radecký (Radetzky), Josef, hrabě 
( 1766-1858), rakouský polní mar
šál, od rnku 1831 velel rakouskému 
vojsku v severní Itálii, v letech 1848 
až 1849 surově potlačil revoluční a

národně osvobozenecké hnutí v Itá
lii, v letech 1850-1856 generální 
guvernér Lombardie a Benátska. 
- 217, 346, 351, 585

Raglan, Fitzroy James Henry Somerset, 
baron (1788-1855), anglický gene
rál, od roku 1854 maršál; jako Wel
lingtonův štábní důstojník se zú
častnil bojů proti Napoleonovi I. 
( 1808-1814 a 1815) ; náčelník kan
celáře vrchního velitele (1827 až 
1852), náčelník intendantury (1852 
až 1854), vrchní velitel anglické 
armády na Krymu (1854-1855). -
279, f 305, 308, 386, 390, 394, 420, 
426,531,533,536,544,545,562,564 
až 566, 570, 572, 575, 580, 581, 
583, 584, 589, 612, 616, 617, 619, 
622 

rakouský císař, viz František Josef I.
Redcliffe, viz Straiford de Redcliffe 
Rešid paša (Re�id paša) ( 1802-1858), 

turecký státník; několikrát byl veli-
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kým vezírem a ministrem zahranič
ních věcí. - 50, 51, 121, 219, 220, 
229, 348, 350, 382-384 

Reuentlow-Griminil, Heinrich, hrabě 
(1798-1869), dánský státník a di
plomat, ministr zahraničních věcí 
( 1842-1848), ministr pro Holštýn 
(1852-1854). - 49 

Riánsares, vévodkyně, viz Marie Kristýna 
Ridiger (Riidiger), Fjodor Vasiljevič, 

hrabě (1783-1856), ruský generál, 
zúčastnil se potlačení polského po
vstání ( 1831) a revoluce v Uhrách 
( 1848-1849); roku 1854 místodrži
tel Polského království. - 421 

Riegoy Núfíez, Rafael de (1785 až 1823), 
španělský důstojník, účastník války 
za nezávislost Španělska (1808 až 
1814), jeden z významných vůdců 
buržoazní revoluce z let 1820 až 
1823. - 482, 500-502, 657 

Richard, Vicente (zemřel roku 1816), 
španělský buržoazní revolucionář, 
popraven po nezdařilém pokusu 
o povstání proti absolutistickému re
žimu Ferdinanda VII. - 504

Richmond, Charles Lennox-Gordon, vé
voda (1791-1860), anglický politik, 
tory, ochranář. - 72 

Ríos y Rosas, Antonio (1812-1873), 
španělský politik, člen strany mode
radů, poslanec kortesů, ministr 
vnitra (1856). - 430 

Riza paša (1809-1859), turecký gene
rál a státník, ve čtyřicátých a pa
desátých letech byl několikrát se
raskerem (ministrem války). - 51, 
121 

Robinson, Abraham, v padesátých le
tech pracovník chartistického hnutí. 
- 152

Robinson, Frederick John, vikomt Go
derich, hrabě Ripon (1782-1859), 

anglický státník, tory; v letech 1823 
až 1827 kancléř pokladu (ministr 
financí), ministerský předseda (1827 
až 1828). - 632 

Roebuck, John Arthur (1801-1879), 
anglický politik a publicista, bur
žoazní radikál, člen parlamentu, 
roku 1855 předsedal výboru, který 
zkoumal stav anglické armády na 
Krymu. - 52, 102 

Romana, Pedro Garo y Sureda, markýz 
de la (1761-1811), španělský gene
rál, účastník války za nezávislost 
Španělska (1808-1814); komisař 
ústřední junty v Asturii. - 465,474, 
475, 481 

Romerias, viz Romana, Pedro Garo 
y Sureda, markýz de la 

Ros de Olano, Antonio (1808-1886), 
španělský generál, člen strany mo
deradů, účastník buržoazní revo
luce v letech 1854-1856. - 343 

Rose, Hugh Henry (1801-1885), an
glický důstojník, od roku 1854 ge
nerál, později polní maršál; chargé 
ďaffaires v Cařihradě (1852 až 
1853), za krymské války anglický 
zástupce ve štábu francouzské armá
dy na Krymu; podílel se na potla
čení národně osvobozeneckého hnutí 
v Indii (1857-1859). - Il l,  l l2, 
243,248 

Rulhiere, Joseph Marcelin ( 1787 až 
1862), francouzský generál a politik, 
účastník napoleonských tažení, ve 
třicátých letech se zúčastnil dobytí 
Alžírska, v letech 1848-1849 člen 
Ústavodárného a Zákonodárného 
shromáždění a ministr války; po 
státním převratu z 2. prosince 1851 
byl dán do výslužby. - 291 

ruský car, viz Mikuláš I. 
Russell, John (1792-1878), anglický 
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státník, vůdce whigů, ministerský 
předseda ( 1846-1852 a 1865 až 
1866), ministr zahraničních věcí 
(1852-1853 a 1859-1865), před
seda tajné rady (1854-1855). - 13, 
63, 72, 82, 93, 103, 108, 111, 113, 
119, 120, 122, 135, 140, 141, 164, 
166-168, 170, 172-176, 180-182,
188, 202, 204, 205, 208, 222, 248,
274-278, 286, 3 I 7, 318, 324, 365,
366, 374, 377-380, 385, 386, 389,
390, 543, 599, 600, 617, 638, 672

Sadteir, John (1814-1856), irský 
bankéř a politik, jeden z vůdců irské 
frakce v parlamentě, roku 1853 
mladší lord pokladu. - 34 

Saffi, Aurelio (1819-1890), italský 
revolucionář a spisovatel, účastník 
národně osvobozeneckého hnutí, 
spolubojovník Mazziniho; zúčastnil 
se revoluce v Itálii v letech 1848 až 
1849; v roce 1851 emigroval do 
Anglie; od roku 1872 stál v čele re
publikánské strany v Itálii. - 512 

Sagasti, Manuel, španělský generál, 
podporoval Esparterovu diktaturu, 
guvernér Madridu (1843 a 1854 až 
1855). - 435, 507 

Sahib ifendi, muftí. - 516 
Saint-Arnaud, Armand Jacques Leroy de

( 1801-1854), francouzský generál, 
od roku 1852 maršál, bonapartista; 
jeden z organizátorů státního pře
vratu z 2. prosince 1851, ministr 
války (1851-1854), roku 1854 
vrchní velitel francouzské armády na 
Krymu.- 17, 95,265,271,279,285, 
288-291, 305, 309, 351, 390, 394,
420, 426, 519, 531-533, 536-538,
545, 554, 570

Saint-Helens, viz Fit;:herbert, Alleyne, 
baron Saint-Helens

Sajjid paša (Sayyid paša), turecký ge
nerál, roku 1854 velel částem armá
dy na Dunaji. - 362 

Salamanca y Mayol, José (1811-1883), 
španělský politik, bankéř, člen stra
ny moderadů, ministr financí ( 184 7). 
- 435,514

Salazar, José Allende (1802-1893), 
španělský generál, přiklonil se ke 
straně progresistů, ministr námoř
nictva (1854). - 411 

Sami paša, turecký státník, v letech 
1852-1854 guvernér Vidinu. - 338 

San Fernando, Joaquín José Melgarejo,
vévoda (zemřel roku 1835), španěl
ský reakční politik, předseda vlády 
(1819). - 500, 503, 504 

San Luis, viz Sartorius, Fernando Luis 
José, hrabě San Luis

San Miguel y Valledor, Evaristo (1785 
až 1862), španělský generál, spiso
vatel a politik, zúčastnil se války za 
nezávislost Španělska (1808-1814) 
a buržoazní revoluce v letech 1820 
až 1823, předseda liberální vlády 
(1822), později se přiklonil ke straně 
moderadů, ministr války (1840 až 
1842). - 344, 499-501, 506, 515, 
658 

San Román, španělský generál, v letech 
1853-1854 náměstek ministra války. 
- 353

Sánchez, J ulián, jeden z vůdců geril ve 
válce za nezávislost Španělska (1808 
až 1814). - 480 

Santa Coloma, Dalmacio Q.ueralt, hrabě 
(zemřel roku 1640), španělský stát
ník, místodržící Katalánie, zabit za 
lidového povstání v Barceloně. -
451 

Santa Cruz y Pacheco, Francisco, markýz 
(asi 1802-1883), španělský politik, 
ministr VD,itra (1854-1856) a mi-
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nistr financí (1856). - 405, 411,

432, 507 
Sartorius, Fernando Luis José, hrabě 

San Luis ( 1820-1871), španělský 
reakční státník a publicista, jeden 
z vůdců strany moderadů, ministr 
vnitra (1847-1851), předseda vlády 
(1853-1854). - 342,344,367,371, 
402, 404, 411, 435, 451, 452, 507 až 
509, 514; 515 

Scarlett, James Yorke (1799-1871), 
anglický generál, v roce 1854 a po
čátkem roku 1855 velel jezdecké 
brigádě, později celému anglickému 
jezdectvu na Krymu (1855-1856). 
- 580

Sébastiani, · Horace, hrabě ( 1772 až 
1851), francouzský maršál, diplo
mat; ministr zahraničních věcí 
(1830-1832), velvyslanec v Caři
hradě (1806-1807) a v Londýně 
(1835-1840). - 540 

Selim paša, turecký generál, v letech 
1853-1854 velel sboru na Kavkaze. 
- 310

Selim paša (Zedlinski), turecký generál, 
původem Polák; v letech 1853 až 
1854 velel tureckým jednotkám na 
Dunaji. - 56, 76 

Selvan (zemřel roku 1854), ruský gene
rál, roku 1854 velel částem ruské 
armády u Silistry. - 302 

Seoane, Antonio, španělský generál, 
podporoval Esparterovu diktaturu, 
po roce 1843 přešel k moderadům, 
zúčastnil se buržoazní revoluce 
v letech 1854-1856. - 402 

Serrano y Domínguez, Francisco ( 1810 až 
1885), španělský generál a státník, 
ministr války (1843), účastník stát
ního převratu roku 1856, předseda 
vlády (1868-1869, 1871, 1874), 
ministr zahraničních věcí ( 1862 až 

1863), regent království (1869 až 
1871). - 352, 368, 371, 429 

Sevillano, Sijora Juan, markýz de
Fuentes de Duero, španělský politik, 
ministr financí (1854). - 344 

Seymour, George Hamilton (1797 až 
1880), anglický diplomat, v letech 
1851-1854 vyslanec v Petrohradě. 
- 46, 82, 93, 110-112, 135, 164 až
168, 172-182, 185, 186, 204, 205,
238, 243

Shaftesbury, viz Ashley, Anthony Cooper
Shakespeare, William (1564-1616), ve

liký anglický spisovatel a dramatik. 
- 115, 197, 272, 361, 648

Shaw, John, jeden·z pracovníků char
tistického hnutí v padesátých letech, 
člen výkonného výboru Národního 
chartistického sdružení. - 139 

Sheridan, Richard Brinsley ( 17 51 až 
1816), anglický dramatik a politik, 
představitel radikálního křídla stra
ny whigů. - 406 

Schlick, Franz Joseph Heinrich, hrabě 
( 1789-1862), rakouský generál, v le
tech 1848-1849 se zúčastnil potla
čení revoluce v Uhrách; v letech 
1854-1859 velel rakouské armádě. 
v Haliči a v Bukovině. - 58 

Sien-feng (asi 1831-1861), čínský císař 
(1850-1861). - 137 

Simpson, Leonard Francis, anglický 
spisovatel z poloviny 19. století. -
90, 93 

Sismondi, Jean Charles Léonard Si
monde de (1773-1842), švýcarský 
ekonom, maloburžoazní kritik ka
pitalismu. - 464 

Sobieski, Jan ( 162 4-1696), polský král 
(1674-1696), roku 1683 zvítězil 
v čele polských a rakousko-němec
kých vojsk nad tureckou armádou 
u Vídně. - 285
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Sojmonov, Fjodor Ivanovič (1800 až 
1854), ruský generál, za krymské 
války velel oddílům na Dunaji a na 
Krymu, zahynul v boji u Inker
manu. - 410 

Sala, Juan María (zemřel roku 1819), 
španělský důstojník, buržoazní re
volucionář, popraven za účast ve va
lencijském povstání proti absolutis
tickému režimu Ferdinanda VII. -
504 

Soledad, Benito, španělský mnich, stou
penec osvícenského absolutismu. -
472 

Somerville, Alexander (1811-1885), 
anglický žurnalista, buržoazní ra
dikál. - 71 

Soztlé, Pierre ( 1801-1870), americ
ký advokát a politik, velvyslanec 
v Madridu ( 1853-1854), požadoval 
na madridské vládě, aby odstoupila 
Spojeným státům americkým Kubu. 
- 429,514

Soult, NicolasJean (1769-1851); fran
couzský maršál, státník, v letech 
1808-1814 velel francouzské armá
dě ve Španělsku, za červencové mo
narchie ministr války ( 1830-1834, 
1840-1845), ministr zahraničních 
věcí (1839-1840) a ministerský 
předseda ( 1832-1834, 1839 až 
1840 a 1840-1847). - 474 

Southey, Robert (1774-1843), anglický 
básník a spisovatel, tory. - 462 

Spencer, Frederick, hrabě (1798 až 
1857), anglický námořní důstojník; 
roku 1854 nejvyšší hofmistr. - 33 

Stanley, viz Derby, Edward George 
Geoffrey Smith 

Stephenson, Robert (1803-1859), an
glický inženýr a politik, tory, člen 
parlamentu. - 72 

$tirbei, Barbu Dmitrij Bibescu, kníže 

(1801-1869), vládnoucí kníže (hos
podar) Valašska ( 1849-1853 a 
1854-1856). - 348, 383, 384 

Stirling, William (1818-1878), anglic
ký historik a estetik, umírněný tory, 
člen parlamentu, autor prací z dějin 
španělského umění. - 71 

Stratford de Redclijfe, Stratford Canning, 
vikomt (1786-1880), anglický di
plomat, vyslanec v Cařihradě (1810 
až 1812, 1825-1828, 1841-1858). 
- 34, 50, 59, 84, 89, 93, 104, 111,
112, 121, 122, 131, 135, 156, 172,
185, 209, 219, 221, 224, 229, 333,
363,418, 516, 544, 547

Stuart, lord Dudley Coutts ( 1803 až 
1854), anglický politik, whig, člen 
parlamentu; měl styky s polskou 
konzervativní monarchistickou emi
grací. - 84, 93, 102, 333, 379, 380, 
385, 388 

Suchet, Louis Gabriel (1770-1826), 
francouzský maršál, účastnil se 
války ve Španělsku (1808-1814), 
v letech 1812-1813 francouzský 
vojenský guvernér ve Valencii. -
475 

sultán, viz Abdulmedžid 
Siilejman I. Kánún{ (Silleyman I. Ká

núní) (1494-1566), turecký sultán 
(1520-1566). - 192 

Siilejman paša (Silleyman paša), turecký 
generál, roku 1854 velel částem 
nepravidelné armády na Dunaji. -
135, 332 

Siilejman Veliký, viz Siilejman I. Kánúní 
ze Sussexu, Augustus Frederick, vévoda 

(1773-1843), šestý syn anglického 
krále Jiřího III. - 359 

Suvorov, Alexandr Vasiljevič (1730 až 
1800), veliký ruský vojevůdce. -
302-304, 396, 586

Szemere, Bertalan (1812-1869), ma-
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ďarský politik a publicista; ministr 
vnitra (1848) a předseda revoluční 
vlády ( 1849) ; po porážce revoluce 
emigroval z Uher. - 33 

Sámil (asi 1798-1871), vůdce odboje 
dagestánských a čečenských horalů 
proti carské kolonizaci ve třicátých 
až padesátých letech 19. století, 
jeden z ideologů reakčního muri
dismu, hnutí, které sultánské Tu
recko využívalo pro své výbojné 
cíle. - 55, 263, 313, 314, 372, 520 

Šildlr (Schilder), Karl Andrejevič ( 1785 
až 1854), ruský generál, vynikající 
vojenský inženýr a vynálezce, ve 
válkách s Tureckem v letech 1828 
až 1829 a roku 1854 řídil obléhací 
operace ruské armády na Dunaji. -
96, 159, 298, 303-305, 337, 396 

švédský král, viz Karel XII. 

Taljourd, Thomas Noon ( 1795 až 
1854), anglický právník a spisova
tel. - 673 

Talleyrand-Périgord, Charles Maurice, 
kníže (1754-1838), významný fran
couzský diplomat, ministr zahranič
ních věcí (1797-1799, 1799-1807, 
1814-1815), zástupce Francie na 
vídeňském kongresu (1814-1815), 
velvyslanec v Londýně (1830-1834); 
v politice naprosto bezzásadový a 
zištný. - 324, 460 

Tatišéev, Dmitrij Pavlovič (1767 až 
1845), ruský diplomat, vyslanec 
v Madridě ( 1815-1821), zástup
ce Ruska na veronském kongresu 
(1822), velvyslanec ve Vídni (1826 
až 1841). - 503, 505 

Thackeray, William Makepeace (1811 
až 1863), významný anglický rea
listický spisovatel. - 674 

Thiers, Louis Adolphe (1797-1877), 
francouzský buržoazní historik a 
státník, ministr vnitra (1832, 1834), 
ministerský předseda (1836, 1840), 
president republiky (1871-1873), 
kat Pařížské komuny. - 289 

Tchien-wang, viz Chung Siu-échiian 
Tillisch, Frederik Ferdinand (1801 

až 1889), dánský reakční státník, 
monarchista, ministr vnitra (1851 
až 18_52, 1854, 1864-1865). -
421 

Tímúr (Tamerlán) (1336-1405), stře
doasijský válečník a dobyvatel, vy
tvořil rozsáhlou říši na Východě. -
68, 305 

Toreno, José María Qpeipo de Llano y 
Ruiz de Saravia, hrabě ( 1786 až 
1843), španělský buržoazně liberál
ní politik a historik; účastník bur
žoazních revolucí 1808-1814 a 
1820-1823, poslanec cádizských 
kortesů, ministr financí a minister
ský předseda ( 1834-1835), v letech 
1814-1820, 1823-1833 a od roku 
1835 žil v emigraci. - 474 

Turner, James Aspinall (1797-1867), 
anglický politik, tory, člen parla
mentu, předseda manchesterského 
obchodního sdružení. - 66 

Tur6n, španělský generál. - 343 
Tiirrz, István (Ahmed Kamil Bej) 

(1825-1908), maďarský důstojník, 
účastník italského národně osvobo
zeneckého hnutí a revoluce 1848 až 
1849 v Německu; zúčastnil se krym
ské války v turecké a později an
glické armádě. - 512 

Tyrtaios (7 .-6. století před n. 1.), sta
rořecký básník. - 283 

Ugarte y Larrizábal, Antonio ( 1780 až 
asi 1833), španělský politik, reakcio-
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nář, vůdce dvorní kamarily Ferdi
nanda VII. - 503 

Ungem-Šternberg, Ernst Wilhelm, baron, 
ruský diplomat, v padesátých letech 
vyslanec v Kodani. - 68 

Urquhart, David ( 1805-1877), anglic
ký diplomat, reakční publicista a 
politik, turkofil; ve třicátých letech 
plnil diplomatické úkoly v Turecku, 
v letech 1847-1852 člen parlamen
tu, tory. - 19, 36, 37, 42, 81, 88, 89, 
189,279,286,384,418,548,646 

Urquhart, William Pollard ( 1814 až 
1871), anglický ekonom a liberální 
politik, člen parlamentu. - 72 

Urquijo, Mariano Luis (1768-1817), 
španělský spisovatel a politik, mo
narchista, za francouzské okupa
ce Španělska (1808-1814) přešel 
k Francouzům, předseda vlády za 
krále Josefa Bonaparta, roku 1813 
emigroval do Francie. - 467 

Ušakou, Alexandr Kleonakovič ( 1803 
až 1877), ruský generál, roku 1854 
velel částem ruské armády na Du
naji, roku 1855 divizi na Krymu. -
351 

Van-Halen, Antonio, hrabě de Pera
camps (zemřel roku 1858), španělský 
generál, člen strany progresistů, 
účastník války za nezávislost Špa
nělska ( 1808-1814) a buržoazních 
revolucí 1820-1823 a 1834-1843, 
v letech 1843-1847 byl spolu 
s Esparterem v emigraci. - 402 

Vasconcellos, Miguel (zemřelroku 1640), 
ministr španělské regentky v Portu
galsku Markéty Savojské, zabit za 
lidového povstání proti španělské 
nadvládě. - 451 

Vauban, Sébastien le Prestre (1633 až 
1707), francouzský maršál, vojenský 

inženýr, autor četných děl o opevňo
vacích pracích a obléhání. - 441, 
571 

Vedel, Dominique Honoré Marie An
toine ( 1771-1848), francouzský ge
nerál, roku 1808 za války ve Špa
nělsku kapituloval se svou divizí · 
u Bailénu. - 465

Vergilius (Publius Vergilius Maro) 
(70-19 před n. 1.), jeden z nej
větších římských básníků. - 446 

Vidal, Joaquín (zemřel roku 1819), 
španělský důstojník, liberál, roku 
1819 stál v čele valencijského r,ovstá
ní proti absolutistické vládě Ferdi
nanda VII. - 504 

Viktor Emanuel II. (1820-1878), pie
montský král (1849-1861), italský 
král (1861-1878). - 99 

Viktorie (1819-1901), anglická krá
lovna (1837-1901). - 33, 51, 52, 
64, 65, 75, 105, 117, 141, 161, 
168-170, 172, 175, 181, 189, 197,
201, 207, 243, 288, 359, 365, 366,
372, 374, 380, 381, 390, 391, 403,
405, 414, 426, 547, 565, 599, 672

Vilém I. (1797-1888), princ Pruský, 
později pruský král (1861-1888) 
a německý císař (1871-1888). -
100 

Vilém III. (1817-1890), holandský 
král (1849-1890). - 78 

Vilém . III. Oraňský (1650-1702), 
místodržitel Nizozemí (1672 až 
1702), anglický král ( 1689-1702). 
- 169, 610

Vilém IV. (1765-1837), anglický král 
(1830-1837). - 65, 85 

Villacampa, Pedro (1776-1845), špa
nělský generál, ve válce za nezávis
lost Španělska (1808-1814) velel 
gerilovému oddílu, zúčastnil se 
buržoazní revoluce v letech 1820 až 
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1823, později zaujímal vedoucí po
stavení v armádě, senátor. - 482 

Villel, španělský aristokrat, člen ústřed
ní junty (1808). - 476 

Villena, viz Pacheco, Juan, markýz de 
Villena 

Viriathus (zemřel roku 139 před n. 1.), 
vůdce povstání iberských kmenů 
proti římské nadvládě v letech 150 
až 139 před n. l. - 434 

Vistahermosa, Angel García Loygorri, 
hrabě (zemřel roku 1887), španělský 
generál, roku 1854 velel oddílům 
vládního vojska, které se pokoušely 
potlačit revoluci ve Španělsku, byl 
poražen a uprchl za hranice. - 343, 
352 

Vlad V., valašský kníže (1456-1462 
a 1476-1479). - 330 

Voltaire, Fram;;ois Marie (vlastním 
jménem Arouet) (1694-1778), fran
couzský filosof, deista, satirik a his-
torik, významný představitel bur
žoazního osvícenství v 18. století; bo
joval proti absolutismu a katolicis
mu. - 197 

Voroncou, Michail Semjonovič, kníže 
(1782-1856), ruský státník, generál, 
v letech 1844-1854 vrchní velitel 
kavkazské armády a místodržitel 
Kavkazu. - 310, 313, 314, 317, 
385, 386, 388, 390 

Walewski, Alexandre Florian Joseph 
Colonna, hrabě (1810-1868), fran
couzský diplomat a státník, syn 
Napoleona I. a polské hraběnky 
Walewské; zúčastnil se polského 
povstání 1830-1831, po porážce 
povstání emigroval do Francie; 
ministr zahraničních věcí (1855 až 
1860); předsedal pařížskému kon
gresu (1856). - 140, 176 

50 Marx - Engels lG 

Walsh, John Benn Ormathwaite (1798 
až 1881), anglický politik a publi
cista, tory, později konzervativec; 
člen parlamentu. - 120 

Wellesley, Richard Colleys, markýz 
(1760-1842), anglický státník, ge
nerální guvernér Indie ( 1797 až 
1805), velvyslanec ve Španělsku 
(1809), ministr zahraničních věcí 
(1809-1812), místodržitel Irska 
(1821-1828, 1833-1834), krutě 
potlačil irské národně osvobozenec
ké hnutí. - 478, 624 

Wellington, Arthur Wellesley, vévoda 
( 1769�1852), anglický vojevůdce 
a státník, tory; v letech 1808 až 
1814 a roku 1815 velel armádě 
v bojích proti Napoleonovi I.; gene
rální polní zbrojmistr (1818 až 
1827), vrchní velitel (1827-1828, 
1842-1852), ministerský předseda 
(1828-1830), ministr zahraničních 
věcí (1834-1835). - 163, 167, 199, 
200, 267, 269, 272, 274, 292, 319, 
320, 386, 396, 403, 476, 478, 533, 
624, 625 

Wendtland, roku 1854 osobní tajemník 
řeckého krále Oty I. - 360 

Westminster, Richard Grosuenor, markýz 
(1795-1869), anglický politik, la
tifundista. - 72 

Westmorland, John Fane, hrabě (1784 
až 1859), anglický diplomat; vy
slanec v Berlíně (1841-1851) a ve 
Vídni (1851-1855). - 609 

Williams, James, v padesátých letech 
jeden z pracovníků chartistického 
hnutí. - 71, 138, 152 

Wilson, James (1805-1860), anglický 
buržoazní ekonom a politik, free
trader, zakladatel a redaktor časo
pisu „Economist"; v letech 1853 až 
1858 sekretář pokladu (ministerstva 
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financí). - 71,391,392,522,549; 630 
Wilson Patten, John. ( 1802-1892), 

anglický politik, tory, později kon
zervativec; člen parlamentu. -
646,647 

Wysocki, Józef (1809-1873), polský 
politik, generál, autor děl s vojen
skou tematikou, účastník polských 
povstání v letech 1830-1831 a 
1863-1864 a revoluce v Uhrách 
v letech 1848-1849; po porážce 
povstání a revoluce žil v emigraci ve 
Francii; za krymské války se po
koušel organizovat polskou legii, 
která by bojovala proti Rusku. -229 

-?,abala y de la Puente, Juan (1804 až 

1879), španělský generál, člen strany 
moderadů, účastník buržoazní re
voluce 1854-1856. - 369, 373. 

Zamojski, v\ ladyslaw, hrabě, polský 
magnát; účastník povstání 1830 až 
183 I ; po potlačení povstání jeden 
z vůdců polské konzervativní mo
narchistické emigrace v Paříži; za 
krymské války se snažil zorganizovat 
polskou legii, která by bojovala 
proti Rusku. - 229 

Zurbano, Martín ( 1788-1844), špa
nělský generál, buržoazní revolu
cionář, jeden z vůdců geril ve válce 
za nezávislost Španělska (1808 až 
1814), popraven za pokus vyhlásit 
ústavu z roku 1837. - 401, 402 

POSTAVY ·z MYTOLOGIE 

A KRASNE LITERATURY 

Achilles, v řeckém bájesloví nejstateč
nější z řeckých hrdinů obléhajících 
Tróju. - 291 

Antaios, v řeckém bájesloví obr, syn 
boha moře Poseidona a bohyně 
země Gai; byl nepřemožitelný, do
kud stál na zemi. - 415 

Cerberus, v řeckém bájesloví trojhlavý 
pes, který střežil vchod do podsvětí, 
říše mrtvých. - 116 

Don Q.uijote, hrdina stejnojmenného 
Cervantesova románu. - 404, 479, 
514, 660 

Dulcinea z Tobosy, postava z Cervan
tesova románu „Don Quijote". 
404,514 

Herkules, latinské jméno nejuctívaněj
šího hrdiny řecké mytologie Hérakla. 
- 415,616

J arques Bonhomme, ironická přezdívka 
pro francouzského sedláka. - 556 

John Bull, přezdívka, kterou se obvykle 
označují představitelé anglické bur
žoazie; velmi se rozšířila po roce 
1712, kdy vyšla politická satira osví
cenského spisovatele Arbuthnota 
„Příběhy Johna Bulla". - 557, 622 

Kasandra, v řeckém bájesloví dcera 
trojského krále Priama, věštkyně, 
jejíž věštby nedocházely sluchu. -
174 

Mars, římský bůh války. - 400 
Minerva, v římské mytologii bohyně 

moudrosti, věd a umění (v řecké 
mytologii Pallas Athéna, která se 
zrodila z hlavy Diovy). - 32 

Noe, postava ze Starého zákona. 
416 

Pantalone, komická postava z italské 
lidové komedie, bohatý, hloupý 
stařec. - 197 

Rodomonte, chvastoun a žvanil, jeden 
z hrdinů Ariostova eposu „Zuřivý 
Roland". - 540 

Sancho Panza, panoš rytíře Dona 
Quijota ze Cervantesova románu 
„Don Quijote". - 514 

Sibyla, starověká věštkyně. - 392 
Sindibád, postava z arabských pohádek 

„ Tisíce a jedné noci". - 399 

Svihlík, postava ze Shakespearova 
„Snu noci svatojánské". - 115 
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Tantalns, v řecké mytologii bohatý 
fryžský král, který zneužil přízně 
bobů a byl za to v podsvětí potrestán 
věčným hladem a žízní: stál po 
kolena ve vodě pod stromem s ovo-

cem, ale voda i ovoce zmizely, 
jakmile po nich vztáhl ruku. - 623 

Zeus, v řecké mytologii nejvyšší bůh.
- 32

I 
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REJ STŘIK 

PERIODICK'ÝCH PUBLIKACI 

,,Aftonbladet" [,,Večerní list"] (Stock
holm). - 519 

,,Agramer Zeitung" [,,Záhřebské no-
viny"]. - 240 

,,Allgemeine Zeitung" [,,Všeobecné no
viny"] (Augsburg). - 55, 90, 91, 
238, 519 

,,L' Assemblée nationale" [,,Národní shro
máždění"] (Paříž). - 432 

„Avgsburger Zeitung", viz „Allgemeine 
Zeitung" 

„Berlinische Nachrichten von Staats-und 
gelehrten Sachen" [,,Berlínské zprávy 
o záležitostech státu a vědy"]. -
346 

,,Boletin del ftUJiblo" [,,Lidové noviny"] 
(Madrid). - 431 

,,El Catolico" [,,Katolík"] (Madrid). -
431 

,,Clamor de las Barricades" [,,Hlas ba
rikád"] (Madrid). - 506 

,,El Clamor Público" [,,Hlas lidu"] 
(Madi;-id). - 344, 429, 431, 507 

,,Le Constitutionnel" [,,Konstituční no
viny"] (Paříž). - 519 

,, Correspondenz", viz „Preussische Litho
graphische Correspondenz" 

,,Il Corriere Italiano" [,,Italský zpravo
daj"] (Vídeň). - 327 

,,Las Cortes" [,,Kortesy"] (Madrid). -
- 506 

,, The Daily News" [,,Denní zprávy"] 
(Londýn). - 36, 59, 209, 279, 522, 
616, 617, 634 

,,El Diario espaňol" [,,Španělský de
ník"] (Madrid). - 344, 431 

„ The Dublin Evening Mail" [,,Dublinská 
večerní pošta"]. - 33 

„Dusseldorf er Zeitung" [,,Diisseldorfské 
noviny"]. - 421 

„El Eco de la revoluci6n" [,,Ozvěna 
revoluce"] (Madrid). - 431 

,,The Economist" [,,Ekonom"] (Lon
dýn). - 23, 71, 391, 522, 525, 549, 
550, 627, 630 

,,Englishman, a weekly political and indu
strial joumal" [,,Angličan, týdeník 
pro politiku a průmysl"] (Londýn). 
- 68

,,La Época" [,,'Epocha"] (Madrid). -
- 344, 431, 523 

,,La Espaňa" [,,Španělsko"] (Madrid). 
- 344, 431, 513

,,El Esparterista" [,,Esparterovec"] 
(Madrid). - 431 

„Espectador" [,,Divák"] (Madrid) .-431
,,La Esperanza" [,,Naděje"] (Madrid). 

- 431
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,,La Europa" [,,Evropa"] (Madrid). -
431 

,, The Examiner" [,,Pozorovatel"] (Lon
dýn). -637, 638 

„Examiner and Times" [,,Pozorovatel a 
doba"] (Manchester). - 631 

„Frankfurter Journal" [,,Frankfurtské 
noviny"]. - 548 

,,Frankfurter Postzeitung" [,,Frankfurt
ské poštovní noviny"]. - 346 

,,Gaceta de Madrid" [,,Madridské no
viny"]. - 341, 342, 352, 353 364 . 370, 371, 432, 460, 479, 502: 508'. 

· 515, 657
,,Gazette", viz „ The London Gazette"
,,Gazefle du Midi" [,,Jižní noviny"] 

(Marseille). - 420 
,,Gazzetta Ufjicial e  di Mitano" [,,Milán

ský oficiální list"]. - 76, 512 
„ The Globe and Traueller" [,,Svět a 

cestovatel"] (Londýn). - 281, 282, 
286, 347, 391, 653 

,,El Guardia Nacional" [,,Národní gar
.. dista"J (Madrid). - 431 
,,El Guirigay" [,,Šplechty"] (Madrid). 

- 430

„Hamburger Correspondent", viz „Staats
und Gelehrte Z,eitung des Hamb'urgischen 
unpartheiischen Correspondenten" 

„Hannouersche Z,eitung" (,,Hannoverské 
noviny"]. - 229 

,,Herald", viz „ The Morning Herald"
,,El Hera/do" [,,Hlasatel"] (Madrid). 

- 431

,,L'Indépendance belge" [,,Belgická ne
závislost"] (Brusel). - 23, 236, 342 
až 344, 353, 354, 412, 514 

„La lndependencia" [,,N ezávislost"J 
(Madrid). - 431 

,,Journal de Constantinople" [,,Cařihrad
ské noviny"]. - 121, 220, 516 

,,Journal de Progres" [,,Pokrokové no
viny"] (Lisabon). - 435 

,,Journal de Saint-Pétersbourg" [,,Petro
hradské noviny"]. - 161, 181, 186, 
232:, 237, 277, 283 

,,Journal des Débats politiques et litté
raires" (,,Noviny pro politické a li
terární diskuse"] (Paříž). - 362, 
364, 432, 513 

,,Kďlnische Zeitung" (,,Kolínské. novi
ny"]. - 345, 424, 514 

,, The Leader" [,,Vúdce"J (Londýn). -
637 

,,El Libera/" [,,Liberál"] (Madrid). -
431 

,,Llo.J.d", viz „ Wiener Lloyd"
,,Lloyď s ·Week{y London Newspaper"

[,,Lloydúv londýnský týdeník"]: -
228, 647 

,, The London Gazette" [,,Londýnské no
viny"]. - 188, 226, 543, 632, 636 

„Manchester Examiner", viz „Examiner 

and Times" 
,, The Manchester Guardian" (,,Man

chesterský strážce"]. - 284 

,;Le Chariuari" [,,Kočičina"] (Paříž). 
- 422

,, Chronicle", viz „ The Morning Chronicle"

„M ark Lane . Express, and Agricultural ·
Journal" [,,Věstník obilní burzy a
zemědělské noviny"] (Londýn). -
227, 284, 287 

„Lalberia" [,,Iberie"J (Madrid). -431 
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,,Mensajero" · [,,Posel''] (Madrid). 
431 

„Messager de Bayonne" [,,Bayonnský 
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posel"]. - · 342, · 353, 364, 365, 
434 

,,El Miliciano" [,,Milicionář"] (Mad
rid). - 431 

„Lt Moniteur de l' Armée" [,,Armádní 
zpravodaj"] (Paříž). - 410 

,,Le MJriiteur. uniuersel" [,,Všeobecný· 
zpravodaj"] (Paříž). - 23, 73, 78, 
120, 228, 235, 275, 281, 290, 327, 
344, 354, 362, 372, 391, 418, 425, 
446, 508, 518, 519, 539, 550, 597 

„ The M1rning Aduertiser" [,,Ranní 
oznamovatel"l (Londýn). - 65, 
.81, 140, 248, 282, 318, 358, 366, 635, 
646 

,, The Morning Herald" [,,Ranní věst
ník"] (Londýn). - 279, 284, 318, 
365, 420, 583, 617 

,, The Moming Chronicle" [,,Ranní kro
nika'<] (Londýn). - 36, 275, 279, 
281, 282, 286, 306, 326, 327, 352, 
354, 361, 411, 616, 617, 634, 653 

,, The Morning Post" [,,Ranní pošfa"] 
(Londýn). - 117, 209, 226, 286, 
287, 384, 609, 616, 617, 634, 635, 
637 

,,La Naci6n" [,,Národ"] (Madrid). -
344, 431 

,,Le National" [,,Národní rioviny"] 
(Paříž). - 371 

„Neue Oder-Z,eitung" [,,Nové oderské 
noviny"l (Vratislav). - 7, 614, 618, 
624, 633, 639, 647, 651, 653 

„Neue Preussische Zeitung" [,,Nové 
pruské noviny"] (Berlín). - 36, 44, 
361, 428 

„Neue ,Rheinische Zeitung. Organ der 
Denwkratie" [,,Nové porýnské no
viny. Orgán demokracie"] (Kolín 
nad Rýnem). - 8,10, 390 

,,New- rork Daily Tribune" [,,N ewyor
ská denní tribuna"]. - 7, 11, 20, 22, 

23; 32, 4Z, 59, 62, 66, 74, 79, 86, 93, 
98, 100, 114, 123, 130, 137, 145, 
152; 155, 160, 171, 187, 196, 207, 
214, 218, 223, 227, 228, 234, 241, 
249, . 253, 259, 262, 265, 266, 
273, 278, 284, 291, 304, 311, 316, 
325, 334, 340, 349, 359, 366, 373, 
381, 392, 398, 406, 409, 417, 418, 
423, 431, 437, 442, 447, 450, 511, 
517, 526, 535, 541, 542, 544, 546, 
550, 556, 561, 566, 570, 574, 582, 
588, 595, 603, 608, 625, 643, 645, 
651, 676 

,, The Northem Ensign" [,,Severní pra
por"] (Wick, Skotsko). - 255, 256 

„Nouuelliste de Marseille" [,,Marseillský 
věstník"]. - 239 

,,Las Nouedades" [,,Novinky"] (Mad
rid). - 431 

,, The Ob.server" [,,Pozorovatel"] (Lon
dýn). - 361 

;,Oesterreichisch Kaiserliche Wiener Zei
tung" [,,Rakouské císařské vídeňské 
noviny"]. - 83, 124 

,,Oesterreichische Correspondenz" [,,Ra
kouská korespondence"] (Vídeň). 
- 355, 360

,, Oesterreichische militiirische Zeitschrift"
[,,Rakouský vojenský časopis"] (Ví
deň). - 480 

,,Oesterreichisch�r Soldatenfreund" [,,Ra
kouský přítel vojáka"] (Vídeň). -
33, 346 

„Ost-Deutsche Post" [;,Východoněmec 
ká pošta"] (Vídeň). - 327 

„La:Patrie" [,,Vlast"] (Paříž). -34, 58 
,,Le Pays, Journal de l' Empire" [,,Země, 

časopis císařství"] (Paříž). - 628 
,, The Peoplťs Paper" [,,Lidové novi

ny"] (Londýn). - 7, 11, 147, 160, 
266 
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,, The Portfolio" [,,Portfej"] (Londýn). 
- 69, 637

,, The Press" [,, Tisk"] (Londýn). - 36,

63, 66, 197, 207, 609 

,,Die Presse" [,,Tisk"] (Vídeň). - 239,

327, 421 

,,La Presse" [,, Tisk"] (Paříž). - 2 3 7, 
520 

,,Preussische Corresponderu-,", viz „Preus
sische Lithographische Corresponderu-," 

,,Preussische Lithographische Correspon
denz" [,,Pruská litografovaná ko
respondence"] (Berlín). - 58, 224

,,Punch, or the London Charivari" [,,Kaš
párek, aneb londýnská kočičina"]. 
- 430

,,Russkij invalid" [,,Ruský vyslouži
lec"] (Petrohrad). - 589

,,Le Siecle" [,,Století"] (Paříž). - 348,

436 

,,Soldatenfreund", viz „ Oesterreichischer 
Soldatenfreund" 

,, The Spectator" [,,Divák"] (Londýn). 
- 64

„Spenersche ,Zeitung", viz „Berlinische 
Nachrichten von Staats-und gelehrten 
Sachen" 

,,Staats und Gelehrte ,Zeitung des Ham
burgischen unpartheiischen Correspon
denten" [,,Politický a vědecký list 
hamburského nestranného dopiso
vatele"] - 189, 363

,, The Standard" [,,Prapor"] (Londýn). 
- 35

,, The Sun" [,,Slunce"] (Londýn). -
652 

„Sunday Times" [,,Nedělní Times"J 
(Londýn). - 637

,, The Times" [,,Doba"] (Londýn). -
23, 35, 41, 45, 75, 83, 85, 87, 88, 96, 

122, 132, 135, 159, 168, 176, 189, 

202, 203, 205, 208, 226, 238, 274 až 
276, 279-282, 284, 285, 287, 301, 

309, 317, 336, 361, 364, 373, 390, 

393, 407, 416-421, 425, 427, 429, 

432, 433, 438, 507, 538, 539, 543, 

562, 575, 582, 583, 611, 615-617, 

619, 623, 634-637, 646, 649, 650 

,, Tribune", viz „New-Tork Daily Tri
bune" 

,,El Tribuno" [,,Tribun"] (Madrid). 
- 422,431

,, Ultima.s Barricades" [,, Poslední bari
kády"] (Madrid). - 506

,,La Unión" [,,Jednota"] (Madrid). -
431 

,,Unione" [,,Jednota"] (Turín). - 221,

385 

,,L' Univers religieux, philosophique, poli
tique, scientifique et littéraire" [,,Svět 
náboženství, filosofie, politiky, vědy 
a literatury"] (Paříž). - 89

,,Wiener Lloyd" [,,Vídeňský Lloyd"J. -
346, 347 

,, Wiener Medizinische Wochenschrift" 
[,,Vídeňský lékařský týdeník"]. -
307 

„ Wiener ,Zeitung", viz „ Oesterreichisch 
Kaiserliche Wiener. ,Zeitung" 

,,De ,Zuid-Afrikaan" (,, The ,Zuid Afri
kaan") [,,Jihoafričan"] (Kapské 
Město). - 53

REJSTŘ1K ZEMEPISNYCH NAZVU* 

Abchazie, kraj při východním břehu 
Černého moře - 420

Abo (Turku), přístav ve Finsku - 363,

519 

Abruzzy (Abruzzské Apeniny), pohoří 
v Itálii - 352

Aden - 223

Adiže, řeka v Itálii - 217

Adramyti (Edremit), turecký přístav 
v Malé Asii - 319

Afghánistán - 41, 80,611,617,627

Afrika - 396, 498, 525, 532, 533

Achalciche, pevnost na Kavkaze - 47,

54 
Acheloos (Aspropotamos), řeka v sever

ním Řecku - 229

Aitolia, provincie v Řecku - 134, 222

Akamania, provincie v Řecku - 134,

223 

Aladin - 532
Alandské ostrovy (Alandy), v Botnickém 

zálivu - 209, 237, 354, 407, 438,

446, 44 7, 539 

Albacete, provincie a město téhož jména 
ve Španělsku - 402

Albánie - 90, 91, 122, 132, 134, 178,

225,239 

Albuera, řeka a místo v jihozápadním 
Španělsku - 585

Alcalá de Henares, město u Madridu -
326 

Alcira, město ve východním Španělsku 
- 353,364

Alessandria, město v severní Itálii -
351 

Aleury, řetěz ostrovů v severní části 
Tichého oceánu - 226

Alexandropol, Gumri (Leninakan), město 
v Arménii - 47, 54

Algecira.s, přístav v jižním Španělsku -
501, 509 

Alhambra, maurský královský zámek 
u Granady - 658

Alicante, přístav na východním pobřeží 
Španěbka - 368

Alma, řeka na Krymu severně od Se
vastopolu: - 536-540, 542-545,

547, 548, 551, 556, 557, 562, 568 až 
570, 572, 575, 576, 581, 582, 592, 

612 

Alma (Alma-Tamak), vesnice na řece 
Almě - 551, 552

Almadén, doly na rtuť ve středním Špa-
nělsku - 508

Alpy- 31, 303, 598

Aluta, viz Olt 
Alžírsko - 84, 88, 223, 396

Amsterodam - 306, 326

• V rejstflku jsou na prvnlm ml,tě názvy, jak se jich používalo v době vzniku Marxových a Engel
sových článlnl a jak j�ou v textu. Pokud s� tyto názvy dnes li§í, je jejich dnešní znění uv

_
cd�no v

. 
kulaté 

závorce. V hranatých závorkách je přepis výslovnosti a�kterých názvů u mén� znamych J&zykd. 
( Poq,. ús. red.) 
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Anapa, ruský přístav na břehu Černého 
moře - 263, 363, 388, 407, 420, 
545, 555 

Anatólie, území v Malé Asii - 178, 516, 
517 

Andalusie - 352, 364, 368, 371, 412, 
460, 501 

Andras, ostrov v Egejském moři - 225 
Anglie - 8-11, 13-15, 17, 19, 28, 

36-41, 46, 48, 49, Sl, 52, 64, 66,
68-74, 78, 82, 86, 87-95, 99, 100,
102-109, 112-114, 117-123, 131,
134-136, 138, 140, 141-143, 146
až 149, 160-171, 173-182, 184,
186, 188, 189, 195, 193-203, 205,
209, 210, 212, 214, 22L--227, 239,
246, 248, 260, 267, 268, 273, 276,
279, 282, 284, 314, 319-322, 326,
348, 349, 357-359, 363-365, 371,
372, 374-378, 387, 388, 391-393,
395, 397, 403, 414-417 421 425
426, 428, 437, 464, 469: 523: 52.5:
538, 543, 544-, 549, 568, 571, 575,
591, 599, 603, 610, 615, 619-622,
630, 632, 636-640, 642-644, 671,
676

Antily, ostrovy v Karibském moři -
514 

Appin, přístav na západním pobřeží 
Skotska - 257 

Arábie - 39 
Arab Tabia, opevnění u Silistry - 300, 

302-304, 336-338, 439, 531
Aragmie, provincie ve Španělsku -

365,369,402,434,452,489 
Aranjuez, město ve středním Španělsku 

- 344,435,467,495,523
Arcos de la Frontera, město v jižním 

Španělsku - 500 
Ardahan, místo na Kavkaze - 47, 54. 
Ardnamurchan, místo ve Skotsku - 257 
Ardžiš (Argq), přítok Dunaje - 410 
Arequipa, provincie v Peru - 400 

Argyllshire, hrabství ve Skotsku - 257 
Archangelsk - 284 
Arménie - 4 7, 54 
Arras, pevnost v severní Francii - 84 
Arta, město v západním Řecku - 134 

219 
' 

Arundel, město v jihovýchodní Anglii -
72 

Asie - 7, 31, 39, 47, 54, 106, 226, 313, 
321, 407, 460, 488, 535, 627 

Astrachaň - 559 
Asturie, provincie v severním Španěl

sku - 459, 460, 474, 475, 480, 491, 
513 

Atény - 37, 135, 208, 219, 220, 239, 
255, 276, 516, 550 

Atika, provincie v Řecku - 223 
Atlantskj oceán (Atlantik) - 29, 522, 

641 
Atlas, pohoří. v severní Africe - 554 
Augsburg - 90, 91 
Auchacraig, místo ve Skotsku - 257 
Aussee (Bad Aussee), lázeňské místo 

v Rakousku - 125 
Austrálie - 101, 525, 627, 628, 631, 

640, 643, 644 
Ávila, město ve středním Španělsku -
. 456 

-4,vacucho, město v Peru - 400
4,ydin (Aidin), město v Malé Asii 

516 
Aylesbury, městečko v Anglii - 71 
Ai:ory - 524 
Azov�ké mofe - 29, 44, 56, 133, 227, 

372,636 

Babadag, město v Dobrudži - 420 
Bacup, průmyslové město v Anglii --

414 
Badajoz, pevnost v jihozápadním Špa

nělsku - 441 
Bádensko - 99· 
Bagddd- 58 
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Bachčisaraj, město na Krymu -'- 555, 
569, 570, 574, 576, 577, 592, 596, 
652 

Bailén, město ve středním Španělsku -
465, 466 

Bajdarská dolina, na jižním Krymu -
563, 592 

Balaklava, přístav na Krymu - 544, 
562, 564, 567, 570, 575-577, 581, 
582, 584, 590, 592, 594, 612, 613, 
650-652

Balaklavská zátoka - 544 
Baléik, přístav na západním břehu 

Černého moře - 396, 420 
Baleáry, ostrovy ve Středozemním moři 

- 369,493,524,548
Balkán - 9, 18, 19, 38, 39, 81, 107, 

216-218, 222, 265, 275, 280, 281,
293, 294, 305, 322, 324, 387-389

Balta-Liman, zátoka na evropském 
pobřeží Bosporu - 332 

Baltské moře - 29-31, 44, 59, 68, 117, 
198, 232, 261, 262, 265, 309, 310, 
349, 351, 357, 363, 375, 376, 378, 
388, 389, 412, 420, 519, 543, 558 až 
560, 661, 662

Balúčistán - 627 
Bamberg, město v jižním Německu -

360 
Banát, úrodný kraj mezi dolní Tisou, 

Dunajem a jižními Karpaty - 58 
Barcelona - 369, 370, 400, 403, 427, 

431,434,461,502,514 
Barceloneta, předměstí Barcelony -

370 
Basilej - 512 
Baskické provincie, severošpanělské pro

vincie Biskajsko, Guipúzcoa a Alava

- 369, 370, 490
Batumi, .černomořský přístav v Zakav

kazsku - 43, 55, 84 
Bayazit (Bayezid), město v turecké 
. ' Arménii - 516 

Bayonne, město v jihozápadním cípu 
Francie - 369, 459, 461,507,508 

Bazardžik (Dobrič, Tolbuchin), město 
v jižní Dobrudži - 216, 217 

Beikoz, město při Bosporském průlivu 
- 27, 83, 84, 208

Belbek, místo a řeka na Krymu - 544 
Bělehrad - 49, 57, 210, 224, 355, 384, 

425 
Belgie - 73, 105, 117, 324, 348, 412, 

523, 630 
Belle lle, ostrov u jižního pobřeží Bre-

taně - 550 
Belt, viz Velkj Belt
Benátky - 128 
Bendery, město na Dněstru - 598 
Berat, město v jižní Albánii - 229 
Berkshire, hrabství v jižní Anglii - 71, 

72 
Berlín - 59, 83, 100, 171, 209, 210, 

212, 326, 346, 354, 361, 390, 424 
Bern - 512 
Besarábie - 156, 160, 297, 321., 327, 

340, 419, 420, 518, 520, 545, 591, 
597, 598 

Belická zátoka (Bqik), v Egejském moři 
- 103

Bideford, přístav v jižní Anglii - 46 
Bilbao, přístavní mčsto v severním 

Španělsku - 466 
Bílé moře - 372, 387, 420, 558, 559 
Birmingham, město v Anglii - 284, 286, 

287, 633 
Biskajsko, provincie ve Španělsku -

. 369, 491 
Bistritsa (Bistrita), město v Sedmihrad

sku - 441 
Blaye, město v ústí Gironde (Francie) 

- 289
Blízkj vjchod - 9, 11 
Bodmin, město v Anglii - 72 
Boiotie, provincie v Řecku - 223 
Bomarsund, pevnost na Alandských 
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ostrovech - 12, 351, 389, 407, 408, 
432, 436-447, 519, 535, 572, 649 

Bordeaux - 352 
Bornholm - 59 
Bol7UJs, město v jižním Španělsku - 500 
Borodina - 569 
Bosna - 90, 92, 93, 132, 134, 178, 223, 

630 
Bospor, průliv - 37, 67, 70, 113, 121, 

132, 133, 208, 309, 379, 518, 519, 
528, 540, 630 

Botošani (Boto�ani), město v Rumun
sku - 327 

Boulogne (Boulogne sur Mer), francouz
ský přístav - 357,. 533, 539 až 
541, 543, 547, 564 

Bradford, město ve střední• Anglii 
644 

Brahestad, město na finském pobřeží -
363 

Braila (Braila), město v Rumunsku -
157, 159, 160, 294, 327, 351, 520 

Brazílie - 524 
Brest, město ve Francii - 88, 95, 261 
Brest Litevsk - 560, 601 
Brestovac, město v Srbsku - 425 
Broadferd, místo ve Skotsku na ostrově 

Skye - 256 
Bronzell; obec v Hesensku - 328 
Brusel - 82, 353 
Buckinghamshire, hrabství severozápad-

ně od Londýna - 71, 72 
BudyHn - 555 
Buenos Aires - 524 
Bug (Jižní Bug), řeka v jižním Rusku 

- 157, 420, 559, 598
Bug (Západní Bug), přítok Visly 

601 
Buchara - 136, 137, 627 
Bukovina - 339 
Bukurešť - 60-62, 84, 97, 132, 215, 

229, 294, 297, 307, 308, 317, 327, 
332, 333, 351, 361, 362, 410, 419, 

425, 522, 539, 543-545, 547, 612, 
630 

Bulharsko - 38, 132, 178, 239, 272, 
275, 280-282, 307, 308, 383, 395, 
396, 528, 532, 591, 630 

Bunzelwitz (Boleslawice), osada ve 
Slezsku - 158 

Burgos, město v severním Španělsku -
343, 368, 465, 466 

Burljuk, vesnice na řece Almě - 551, 
552 

Buzau (Buzau), přítok Dunaje a město 
téhož jména ve Valašsku - 339, 
361, 417 

Byzanc, byzantská fíše - 88, 154, 178, 
231, 532 

Cádiz, přístav v jihozápadním Španěl
sku - 402, 427, 428, 462, 467, 476, 
483, 489, 490, 493, 496, 499-501, 
657 

Calafat [vysl. kalafat), pevnost na 
Dunaji v Malém Valašsku - 12, 36, 
48, 56, 57, 60-63, 84, 96-98, 156 
až 160, 1-79, 2 I 5, 218, 228, 308, 
393, 395, 396, 563, 612, 651 

Calais - 350, 365, 372 
Calaraši (Calar�i), město v Rumun

sku - 215, 293,294, 301, 394 
Calne, město v jižní Anglii - 72 
Calugareni (Calugareni) [vysl. kaluga

reny], město v Rumunsku - 410 
Campina (Campina) [vysl. kampina], 

město v Rumunsku - 327 
Caracal [vysl. karakal), město v Ru-

munsku - 48, 313 
Carasu, řeka v Dobrudži - 216, 297 
Carlet, město ve Španělsku - 353 
Carron, řeka ve Skotsku - 258 
Cartagena, město v jihovýchodním Špa-

nělsku - 369, 462 
Cafihrad, také Konstantinopol, Stambul 

(Istanbul) - 15, 27, 34, 37, 4-0, 
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49-51, 58, 59, 62, 67, 70, 75, 81, 83,
84, 88, 89, 92, 93, 105, 110-112, 
115, 120-123, 131, 132, 134, 156, 
160, 166, 167, 169, 170, 173, 175, 
177-179, 183, 185, 190, 192, 194, 
195, 199, 203, 208, 218, 220, 221, 
224-226, 228, 229, 236-239, 265, 
276, 279, 309, 321, 323, 332, 333, 
350, 355, 356, 362, 363, 382, 384, 
386, 395, 418, 420, 425, 426, 430,
509, 518, 519, 528, 533, 539, 540,
544, 545, 547, 564, 598, 612, 621, 
627, 644

Casale-Monferrato, město a pevnost 
v Itálii - 351 

Castiglione, místo v Itálii - 553 
Cavadonga, jeskyně v asturském pohoří 

- 483 
Cayenne, deportační stanice ve Fran

couzské Guayaně - 123 
Cetyně, hlavní město Černé Hory -

239,240 
Ciudad Real; město ve středním Špa

nělsku - 353, 364, 402 
Ciudad Rodrigo, město v západním 

Španělsku - 441, 462, 480 
Codogno, město v Lombardii - 351 
Cochabar11ba, provincie v Bolívii - 400 
Compiegne, město v severovýchodní 

Francii - 459 
Cordoba,město veŠpanělsku - 402, 501 
Craiova [vysl. krajova], město v jižním 

Rumunsku - 48, 56, 84, 158 
Crediton, město v jižní Anglii - 34 
Crinanskj průplav, při západním pobřeží 

Skotska - 257 
Cuenca [ vysl. kuenka], město v provincii 

Nová Kastilie - 364, 371 
Curtatone, město v severní Itálii - 346 
Curych- 512 

Čerkesko, kraj na Kubáni - 69, 263, 
265, 388, 420 

Černá Hora - 87, 90-92, 134, 164, 
169, 179, 186, 395, 396 

Černá feka, u Sevastopolu - 537, 563, 
564, 569, 570, 576, 577, 581, 584, 
589, 596 

Čemavoda (Cernavoda), město v Dob
rudži - 215, 216, 293 

Černé mofe (též Pont, Pontus Euxinus) 
- 9, 10, 27-31, 35, 36, 39, 40, 43,
44, 46, 50, 56, 59, 97, 107, 108, 113,
121, 132, 133, 135, 169, 207, 215,
216,218,222,227,232,261,263,293, 
307, 309, 310, 313, 314, 349, 372, 
375,376,378,387,407,417,420,518, 
523, 545, 54-9, 558, 587, 594, 630, 
634, 636 

Černigovská gubernie - 601 
Černovice (Černovcy), město na horním 

Prutu - 346 
Červenověbkj průsmyk (Turnu Rošču), 

průsmyk v Transylvanských Alpách 
- 327

Četati (Cetatea), město na Dunaji 
v Rumunsku - 48, 56, 60, 62, 96, 
158, 179, 303, 313, 361,591 

Čína - 131, 137, 524, 620, 644 
Čšengelská bašta, v Silistře - 30 l 

Damašek - 194 
Dánsko - 15, 30, 44, 48, 49, 59, 68, 78, 

87, 105, 117, 209, 282, 357, 410, 
412, 413, 421, 424, 517, 519, 523, 
548, 611 

Dardanely, úžina - ·39, 67, 120, 132, 
319, 426, 527, 634, 638 

Darienskj záliv - 457 
Darjalskj průsmyk, na Kavkaze 

310 
Delonia (Délvinon, Del vině), město a 

oblast v jižní Albánii - 134 
Denizli, město v Malé Asii - 516 
Despenaperros (Puerto de Despeňaperos), 

město v jižním Španělsku - 364 
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Devna,, místo a řeka v jižní Dobrudži 
- 293, 386, 531, 532

Devonshire, hrabství v jihozápadní 
Anglii - 34 

Dněpr - 420, 598, 600 
Dněstr - 216, 339, 396, 531, 559, 597, 

601 
Dobrudža, kraj mezi dolním Dunajem a 

Černým mořem - 208, 215-217, 
222,228,293,294,301,307,327,328, 
350, 351, 387, 394, 410, 411, 420, 
531, 532, 545 

Dolní Rakousy - 363 
Don - 396 
Doune, město ve středním Skotsku -

255, 256 
Drinopol (Edirne) - 39, 50, 132, 160, 

177, 280, 298, 309, 318, 320-323, 
375,638 

Dublin - 65 
Dunaj - 31, 36, 38, 47, 48, 56, 60-63, 

69, 75, 96-98, 106, 135, 156-158, 
160, 215-218, 222, 248, 260, 275, 
279-281, 293, 294, 297, 299, 300, 
303,304,306,307,314,321,324,327, 
333, 335, 336, 338, 345, 346, 351, 
362, 375, 378, 382, 386, 387, 933 
až 395, 410, 417-419, 426, 518, 
520, 527, 531, 549, 557, 594, 598, 

· 599, 630, 636, 638, 642
Dunardy, místo v severovýchodním 

Irsku - 257 
Dvina - 600 
Džehol (angl. Jehol), letní zámek čín-

ských císařů - 137 

Ebro, řeka ve Španělsku - 466 
Eckemforde, přístav ve Šlesviku - 252 
Edinburgh, hlavní město Skotska - 71, 
. 107 
Egripo (Chalkis, Chalkida), hlavní 

město ostrova Euboie - 134 
Egypt - I 78, 223, 298, 524 

Eider, řeka ve Šlesviku-Holštýně 
282 

Elbasari, město a oblast v Albánii 
134 

Enos (Enez), město v evropském Tu
recku - 132, 133, 136, 319, 527 

Enoskj záliv - 319 
Epirus, území a pohoří v Řecku - 122, 

135, 153, 228, 229, 239 
Erfurt - 467 
Erzerw:n (Erzurum), město v asijském 

Turecku - 58 
Escorial, královský zámek a klášter ve 

středním Španělsku - 342 
Estremadura, provincie ve Španělsku -

352 
Euboia, řecký ostrov - 134, 223 

Faerské ostrovy, v Atlantském oceánu 
- 520

Fatsa, turecký přístav na pobřeží 
Černého moře - 46 

Ferrara, město v Itálii - 384 
Figuéras, pevnost v severovýchodním 

Španělsku - 461, 523 
Filipíny - 405, 508, 524 

· Finsko - 30, 31, 44, 49, 260, 262, 302,
309, 321, 363, 436, 437, 559, 561

Finskj záliv - 232, 233, 260, 519,
661

Foc!ani (Foqani) [vysl. fokšany], město
v Rumunsku - 294, 351, 361, 383, 
410, 411 

Fokis, provincie v.e středním Řecku -
223 

Fonda de la Alegria, město ve Španělsku 
- 343

Fontainebleau, město ve střední Francii 
- 452,459

Francie - 9, 10, 16, 17, 28, 36, 37, 
39-41, 43, 45, 49, 51, 52, 58, 68, 69, 
73, 74, 81, 84, 87-89, 93-95, 99, 
103-105, 108-112, 117, 120, 124, 

798 

REJSTi'l1K ZEMi!.PISNÝCH NÁZVŮ 

126, 131, 134, 136, 140, 160, 161, 
163, 164, 167-171, 173, 175, 176 až 
182, ]84, 185, 189, 192, 193, 195, 
198, 199, 210, 212, 214, 221-226, 
239, 254, 265, 276, 282, 290,, 314, 
321, 322, 326, 348, 349, 363, 369 až 
372,374,377,378,393,396,397,404, 
417, 421, 422, 426-428, 437, 451, 
463, 469, 482, 492, 502-504, 514, 
519, 523, 525, 568, 571, 591, 599, 
610, 617, 630, 637, 638, 658 

Frankfurt nad Mohanem - 125, 326, 
390,424 

Fratešti (Frate�ti), město v Rumun
sku - 362, 372 

Fredericia, přístav v Dánsku - 293 
Friedland (Pravdinsk), město v býva

lém Východním Prusku - 601 
Fyn, ostrov u východního pobřeží 

Dánska - 461, 465 

Gaeta, opevněný přístav v Tyrrhenském 
moři - 352 

Galac (Galati), přístav na dolním 
Dunaji - 160, 294, 411, 419, 420 

Galata, část Cařihradu - 6] 
Galicie (Galicia), provincie v sever

ním Španělsku - 429, 460, 474, 
475, 480,493,502,658 

Gallípoli (Gelibolu), turecká pevnost 
v Dardanelské úžině - 225, 264, 
271, 279, 280, 309, 426, 527, 532, 
621, 622 

Galie - 455 
Gatčina, letní carské sídlo u Petrohra

du - 63 
Gdaňsk - 284,338,437, 560 
Gerona [vysl. cherona]. město v sever

ním Španělsku - 369 
Gibraltar, průliv - 59, 310, 524 
Giurgiu [vysl. džurdžu], přístav na 

Dunaji - 63, 293, 297, 317, 327, 
351, 361, 362, 395, 419 

Glasgow, město ve Skotsku - 71, 256,. 
258, 352 

Glassary, místo ve Skotsku - 257 
Glenelg, místo ve Skotsku - 256 

· Glina (Gherman), místo u Bukurešti -
410

Gmunden, město v Rakousku - 125
Gomel, obec v Litvě - 350
Granada - 368, 452, 462, 466, 496
Granátula de Calatrava, město ve Špa-

nělsku v provincii Mancha - 404
Grimsby, město v severovýchodní Anglii

- 71
Grodenská gubernie - 601
Gr6nsko - 520 

Gruzie - 310 

Guadiana, řeka v jižním Španělsku -
353

Guastalla, město v pádské nížině - 99
Guipúzcoa, provincie v severním Špa

nělsku - 369, 370 

Gumri, viz Alexandropol
Gustavsviim, pevnost ve Finském zálivu

- 260,519

Hadí ostrov (!lade Adessi), v Černém 
moři - 518 

Haiti- 524 
Halič - 118, 127, 275, 339, 417, 528, 

598, 602 
Halifax, přístav v Kanadě - 540, 

555,556 
Halifax, průmyslové město v Anglii -

413, 414 

Halleín, místo v Rakousku - 125 
Hamburk - 326, 437, 446, 519 
Hangii-Udd (Hanko), opevněný pr-ístav 

ve Finsku - 260, 421, 519 
Hannoversko - 523 
Harrow, město severovýchodně od 

Londýna - 672 
Havana - 508 
Helsingfors (Helsinky) - 407 
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Heraklejské l!)Íšiny - 576, 577, 579 
Heraklejskj hfeben, viz Heraklejské l!)Íšiny
Hercegovina - 90, 92, 93, 132, 178,. 240 
Hermannstadt, Sibiň (Sibiu), město v 

Sedmihradsku - 372 
Hertfordshire, hrabství v Anglii - 71 
Hesensko' - 100 
Himálqj, horstvo v Asii - 137 
Hindustán, území v Přední Indii - 627 
Hiršova (Har,iova), přístav na dolním 

Dunaji - 60, 62, 97, 216, 297, 394 
Holandsko - 73, 92, 105, 117, 357 523 

630 ' ' 
Holštýn - 413,437 
Hongkong (Siang-ťiang), čínský přístav 

(anglická država) - 525 
Horní Rakousy - 363 
Huete, město a řeka stejného jména 

v Nové Kastilii - 371 
Huli, přístav v severovýchodní Anglii 

- 643
Hiinkjar lskelesi (Hilnkar Ískelesi), město 

v Malé Asii - 50, 75, 321 
llydria (Hydra), ostrov v Egejském 

moři - 225 

Charcas, provincie v Bolívii - 400 
Cherbourg, francouzský válečný přístav 

- 663
Cherson, přístav u ústí Dněpru - 133, 

419, 591, 598, 652 
Chersonés heraklejskj, poloostrov na jiho

západ od Sevastopolu - 576, 623 
651 

' 

Chersonés tráckj (Gallipolský poloostrov) 
- 132, 264, 527

Chersonéskj 17!)1S, u Sevastopolu - 544 
Chester, město v Anglii _ 72 
Chichester, město na jižním pobřeží 

Anglie - 72 
Chile - 524 
Chíva, město v Uzbekistánu - 77 136 

137 ' ' 

Chobham, místo u Londýna - 270, 390 
Chorvatsko - 132, 178 
Chotin, pevnost na Dněstru - 31, 559 

Iberská republika - 51 O 
Ibersky Poloostrov, viz Pyrenejskj polo

ostrov 
Iljrie, starověký název pro území dneš-

ní Dalmácie a Albánie - 48 57 
Indie - 48,107,269,271,619,620 
Indus, řeka v Indii - 272, 396 
lnkerman, místo na Krymu - 12, 295, 

564, 583-585, 587, 589, 590, 593, 
596, 613, 614 

Irsko - 13, 34, 72, 73, 82, 85, 88, 142, 
209, 247, 248, 255, 414, 416, 523 

Island - 520 
Istanbul, viz Cafihrad

Itálie - 9, 28, 31, 43, 73, 76, 99, 100, 
104, 117, 118, 127-129, 195, 221, 
222, 275, 350, 351, 379, 455, 514, 
517, 524, 604, 605 

Ivangorod (D'<blin), místo u Varšavy -
560 

/zakča (Isaccea), přístav na Dunaji -
327 

/zmail, bývalá turecká pevnost na 
Dunaji - 294, 598 

Jaderské mofe - 90 
Jaén, město v jižním Španělsku · -

368, 371, 462, 548 
Jalomitsa (Jalomita), řeka v Rumun

sku - 215, 29.7, 351,410 
Janina (Ióannina), město v západním 

Řecku - 134, 229 
Janov - 384 
Japonsko - 226 
Jaroslavská gubernie - 60 I 
Jasy, město na řece Prutu - 229, 327, 

331, 337, 52 l, 630 
Játiva [vysl. chátyva], město ve Špa

nělsku - 353 
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Jáva - 524 
Jena, město v Německu - 31, 83, 

583, 584, 613 
Jenikale, pevnost u Kerče - 133 
Jerez de la Frontera, město v jižním Špa

nělsku - 500 
Jericho - 183 
Jeruzalém, město v Palestině - 34, 90, 

110, 193-196 
Jevpatorija, přístav na západním po

bi'"eží Krymu - 534, 651, 652 
Jílové ve Vjr.hodn{m Prusku, německy 

Preussisch-E_ylau (Bagrationovsk), na
poleonské bojiště - 569, 590, 60 l 

Jiu [vysl. džiu], přítok Dunaje - 56 
Jižní Amerika -400, 493, 499, 503, 50'1· 
J6nské ostrovy - 122, 153, 525 
Jozafat, biblické místní jméno - 195 
Jutsko - 282, 293 

Kábul, knížectví v Afghánistánu - 136, 
137 

Kača, řeka na Krymu - 537 
Kaffa (Feodosija), přístav na Krymu 

- 84,133
Kalifornie, stát v USA - 415, 524, 

631, 640 
Kaluga - 581 
Kalužská gubernie - 601 
Kamary nebo Komary, obec v jižní části 

Krymu - 577 
Kamčatka - 226 
Kamčija, řeka v Bulharsku - 293 
Kamenec Podolskij, město na horním 

Dněstru - 327 
Kanada - 620 
Kanárské ostrovy - 467, 524 
Karanténní zátoka, u Sevastopolu - 565 
Karlskrona, opevněný přístav v jižním 

Švédsku - 421 
Karpaty, pohoří - 334, 383 
Kars, město v asijském Turecku� 47, 

54, 55, 310, 516 

Kaspické moře - 310, 558 
Kastilie - 452, 456,457,461,463,467, 

468, 472, 489, 490 
Katalánie - 365, 369, 370, 412, 434, 

452, 493, 523 
Katchi, místo na Krymu - 570 
Kattegat, průliv mezi Dánskem a Švéd

skem - 310 
Katzbach (Kaczawa), řeka ve Slezsku 

- 555, 581
Kavkaz - 31, 39, 47, 55, 133, 292, 310, 

314,321,545,558,559,561 
Kerč, přístav na východním cípu Kry-

mu - 555, 636 
Keréskj průliv - 84 
Kilbrandon - 257 
Kišiněv - 31 
Klek, zátoka a přístav na břehu Jader

ského moře - 92 
Knapdale, místo v západním Skotsku -

257 
Knoydart, místo ve Skotsku - 255 
Kodaň - 41, 49, 59, 68, 82, 412, 413, 

421,437,519,520 
Kolberg (Kolobrzeg), přístav v Balt-

ském moři - 338, 437 
KoUn nad Rjnem - 425 
Konstantinopol, viz Cařihrad
Konsiantinův mys, u Sevastopolu - 407 
Konteskj záliv (Orfanský záliv) - 134 
Korábová zátoka, v Sevastopolu - 565 
Kotor, přístav v Černé Hoře - 90, 93 
Krakov - 127, 248, 350 
Královec (Kaliningrad), bývalé hlavní 

město Východního Pruska - 240, 
437 

Kréta, řecký ostrov - 178 
Kraydatt, místo ve Skotsku - 256 
Kronštadt, námořní pevnost v Baltském 

moři- 12, 22, 30, 44,119,309,315, 
348, 350, 354, 357, 389, 407, 428, 
543, 660-666 

Krušeuac, město v Srbsku - 210 
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Krym - 8, 10-12, 16-18, 29, 44, 133, 
263, 309, 310, 313, 317, 339, 370, 
380,409,419,420,518,528,529,532 
až 536,539, 542-545, 548, 557-559, 
561-563, 567-569, 576, 587, 591, 
593-595, 597, 598, 619, 622, 623, 
636, 649, 650, 652 

Kuba, ostrov - 423, 429, 514, 524
Kuéuk Kajnardli (Kii9iik Kaynarci),

vesnice v Dobrudži - 50, 110, 192, 
222,638 

Kurdistán, hornatý kraj v Malé Asii -
47, 305 

Kurily, skupina ostrovů v severní části
Tichého oceánu - 226 

Kustendže (Constanta), turecký přístav
v Černém moři, dnešní Constantsa 
- 215, 216, 293, 307, 420, 532

Kyjev - 598 

Kyjevská gubernie - 60 I

La Carolina, město v jižním Španělsku
- 364, 462

La Coruňa, přístav na západním pobřeží
Španělska - 465, 475, 504 

La Mancha, provincie ve Španělsku -
364, 371, 404, 502 

Lamanšsky průliv - 29, 59, 310 

Lancashire, hrabství v Anglii - 66, 72,
644, 675 

Langreo, město v severním Španělsku -
513 

La Paz, provincie v Bolívii - 400 

La Rochelle, přístav v jihozápadní Fran
cii - 428 

Las Cabezas de San Juan, město v jižním
Španělsku - 500 

Lasgach, místo ve Skotsku - 257
Lauenburg, město na Labi v severním

Německu - 413 
Lebrija, místo v jižním Španělsku - 500 

Leeds, průmyslové město v Anglii -
139, 632 

Leganés, město ve středním Španělsku
- 368

Legnago, město v severní Itálii - 217
Leicestershire, hrabství v Anglii - 72
Leitrim, hrabství v severním Irsku - 72
León, kraj v severním Španělsku -

368, 481, 493 

León (Isla de León), ostrov u jihozá
padního pobřeží Španělska - 427, 
477, 483, 500, 501, 504 

Lérida, město v severním Španělsku -
369, 434 

Levanta, starší název přímořských zemí
při východním pobřeží Středozem
ního moře - 95,319,627, 644 

Ligny, vesnice v Belgii - 531
Lincolnshire, hrabství v Anglii - 72
Lisabon - 430, 451, 507
Liščí ostrovy, skupina ostrovů v Aleutách

v Tichém oceánu - 226 
Litva - 350, 600
Liverpool, velké průmyslové město

v Anglii - 117, 540, 567, 568, 587, 
610 

Livorno, přístav ve střední Itálii - 543
Logroňo, město v severovýchodním

Španělsku - 403, 548 

Lochbroom, místo ve Skotsku - ·257
Lombardie, provincie v Itálii - 128 až

130, 351, 384, 385 
Londjn- 40,52,63, 77,82, 94, 99,112,

115, 121, 122, 125, 138-140, 146, 
148, 149, 153, 159, 161-163, 171, 
176, 182, 197, 205, 219, 280, 288, 
289, 316, 319, 320, 326, 348, 357, 
360, 361, 365, 387, 403, 528, 533, 
538, 539, 543, 545, 547, 583, 587, 
599, 609, 632, 633, 634, 638, 643, 
672 

Luing, ostrov u západního pobřeží
Skotska - 257 

Lutzen, místo západně od Lipska - 555
Lyon - 363, 428 

802 

REJSTll1K ZEMf'.PISN'tCH NÁZVŮ 

Macin (Macin) [vysl. m'čin], pevnost
na dolním Dunaji - 47, 63, 327, 
394, 520 

Maáarsko - 9, 379
Madeira, ostrov v Atlantském oceánu

- 524
Madrid_ 18, 19, 136, 326, 341-344,

352, 364, 367-371, 402, 404, 411,

412, 424, 428-431, 434, 435, 451,

452, 459, 461-468, 473, 481, 491,

495-498, 499-502, 504, 506, 509,

510, 513, 523, 657, 658 

Makedonie, hornatý kraj na Balkáně -

122, 178 

Malaga, přístav v jižním Španělsku
- 435,501,547,657

Malé Valašsko, území v dnešním Ru
munsku na západ od řeky Oltu -
36, 48, 156, 215, 228, 383 

Mallorca, ostrov v Baleárách - 504
Malmo - 520 

Malta ostrov - 59, 84, 95, 524
Malto�, město v severovýchodní Anglii

- 72
Mandžusko -137
Manchester - 32, 66, 68, 69, 86, 138,

147, 149, 284, 287, 326, 631, 632,

642, 644 
Mantova, město v severní Itálii - 346,

351 
Manzanares, město ve středním Španěl-

Memel (Klajpeda) - 437
Mentele, turecká provincie 

Asii - 516 
v Malé

Mesina - 352
Metsovon, město v severním Řecku -

228, 229 

Mety, město ve východní Francii - 84,

100 

Mexiko - 524
Middlesex, hrabství v Anglii - 72
Milán - 416
Minská gubernie - 60 I
Modena - 99,384 
Modlin, ruský název Novo-Georgijevsk,

bývalá ruská pevnost severně od

Varšavy - 560 

Mogilev - 60 l
Mogilevská gubernie - 601
Mogina - 410 

Moldavsko - 19, 31, 35, 38, 70, 74, 76,
83, 91, 96, 104, 105, 112, l l8, 132, 
134, 156, 157, 165, 178, 181, 186, 
199, 250, 275, 280-282, 306, 307' 
312-315, 321, 324, 327-334, 339, 
340, 348, 350, 351, 353, 360, 361, 
375,376,378, 382-384, 387,389,395, 
410, 411, 417, 419, 420, 425, 426, 
515-518, 520-522, 524, 531, 591, 
598 629, 630,638,642 

Montť Cassino (Cassino), město ve
střední Itálii - 352 

sku - 364, 422 
Marica, řeka na Balkánském polo-

Moria, pahorek v Jeruzalémě - 195
Moskevská gubernie - 601
Moskva- 95,157,561,581,594,600 až

ostrově - 132 
Marmarské moře - 67, 132
Maroko - 524
Marseille - 349, 350, 362
Mauritius, ostrov v Indickém oceánu

- 525
Mehádia, město v západním Rumun-

_
sku - 210 

Mehendintsi (Mehendinti), kraj ve Va-
lašsku - 348 

602 
Murcia, provincie a město v jihový-

chodním Španělsku - 369, 468, 
493 

Nantes, město v západní Francii - 289 

Narva - 590, 613
Navarino (Pylos), přístav v jižním

Řecku - 39-41, 107, 219 
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Navarra, provincie ve Španělsku - 369, 
480, 489-491, 504 

Neagaat, místo ve Skotsku - 255 
Neapol - 99, 351, 364, 428, 524, 

543 
Negroponte, viz Euboia 
Němen (Něman), řeka v Běloruské gu-

bernii - 466 
Nepál - 137 
Něva - 427, 428, 661 
Newcastle-under-Lyme, město v prů-

myslové oblasti Anglie - 72 
Newry, místo v Irsku - 36 
New York - 23, 540 
Nikolajev, přístav na jižní Ukrajině -

420, 591, 598, 652 
Nikopol, město na Dunaji proti ústí 

řeky Oltu - 157 
Nikšič, město v Černé Hoře - 240 
Ninive - 71 
Niš, město na Balkáně - 210 
Nižegorodská gubernie - 601 
Normanské ostrovy - 524 
Norsko - 519, 523 
Northallerton, město v severovýchodní 

Anglii - 72 
Northampton, hrabství v Anglii - 671 
Nottingham, město ve střední Anglii -

647 
Nová Granada (Kolumbie) - 524 
Nová Kastilie - 341 
Novara, město v severní Itálii - 346 
Nové Spanělsko (Mexiko), ·bývalá kolo-

nie Španělska - 493 
Novgorod - 232 
Novo-Archangelsk (Sitka), přístav na 

Aljašce - 226 

Oain, ve Skotsku - 258 
Ocaňa, město ve středním Španělsku -

428, 479, 502 
Oéakov, černomořský přístav na Ukra

jině - 441 

Odlsa, černomořský přístav - 17, 29 
až 31, 44, 46, 47, 55, 56, 68, 74, 133, 
157, 160, 208, 235-237, 242,250 až 
254, 260, 265, 283, 350, 377, 387, 
420,520,591,630,636,652 

Odra - 466 
Oldenburg - 68 
Oldham, město v Anglii - 72 
Olomouc - 83, 238 
Oloněcká gubernie, u Ladožského jezera 

- 232
Olt (též Aluta), řeka v Rumunsku -

56, 361, 383 
Oltenitsa (Oltenita), město na Dunaji 

při ústí Ardžiše - 27, 38, 60-62, 97, 
113, 158, 179,215, 216, 297, 313, 
361, 362, 393, 410, 545, 563, 578, 
612 

Onlga - 420 
Oranienbaum, bývalé carské letní sídlo 

u Petrohradu - 663
(Jresund, průliv - 49, 59, 68, 424 
Oviedo, město v severním Španělsku -

464, 474, 475, 513 
Oxford- 71,277 
Ozurgeti, město v Gruzínsku - 310 

Palermo - 290 
Palestina - 524 
Pamplona, město v severním Španělsku 

- 369, 461, 496, 502, 504
Paňdžáb, území v severozápadní části 

Přední Indie - 627 
Parma, provincie a město v severní 

Itálii - 99, 334· 
Parthenay, město v severozápadní Fran

cii - 289 
Paříž - 32-34, 40, 59, 78, 82, 89, 94, 

99, 107, 110, 111, 121, 122, 124, 
138, 139, 153, 171, 182,265,289 až 
291,347, 352, 360, 368, 371, 401, 
416, 421, 430, 504, 519, 528, 533, 
545, 596, 599 
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Pavia, město v severní Itálii - 512 
Peiraieus, přístav v Aténách - 276 
Peking - 137 
Peloponnésos, poloostrov v Řecku - 223 
Pera, část Cařihradu - 67, 225 
Perekop, město na severu Krymu 

133, 441, 545, 555, 594, 652 
Persie - 41, 48, 58, 77, 611, 627 
Perskj záliv - 39 
Perthshire, hrabství ve středním Skot

sku - 71 
Peru- 400,457,524 
Pešť, část dnešní Budapešti, ležící na 

levém břehu Dunaje - 32 
Petěrhof (Petrodvorec), místo u Lenin

gradu - 428 
Petrohrad (Leningrad) - 30, 31, 44, 

46, 57, 59, 63, 69, 76, 77, 81, 82, 
87, 88, 90, 94, 99, 107, 111, 113, 
117, 118, 120, 161, 162, 164, 168, 
175, 176, 181, 182, 189, 199-201, 
203, 206, 212, 231-233, 238, 240, 
314, 317, 319, 323, 333, 354, 361, 
378, 417, 436, 519, 548, 549, 559, 
561, 609, 647, 661, 675 

Piacenza, město v severní Itálii - 99 
Piemont - 99, 428 
Piera Corril, místo v severním Španěl

sku - 513 
Pindos, pohoří na Balkánském polo

ostrově - 153 
Ploješť (Ploe�ti), město v Rumunsku -

327 
Pobaltí - 466 
Podolí, území v jižním Rusku - 327, 

339, 559, 601 
Podunajská knížectví, viz Vala!sko a 

Moldavsko 
Polsko - 9, 31, 40, 41, 43, 73, 76, 77, 

107, 134, 204, 219, 228, 229, 248, 
321, 339, 416, 417, 421, 437, 559 
až 561, 598, 601, 602, 604 

Poltava, město na Ukrajině - 601 

Poltavská gubernie - 601 
Pontefract, město ve střední Anglii -

72 
Portsmouth, největší válečný přístav 

v Anglii - 71 
Portugalsko - 117, 268, 323, 324, 352, 

368, 405, 428, 435, 451, 452, 460, 
510, 513, 523 

Potosí, provincie v Bolívii - 400 
Poznaňsko - 275, 602 
Pozoblanco, město v jižním Španělsku 

- 364
Preston, průmyslové město v Anglii -

258, 259, 675 
Preussisch-Eylau, viz Jílové ve Vjchod

ním Prusku 
Priego de Córdoba, město v jižním Špa

nělsku - 657 
Provence - 455 
Prusko - 17, 28-31, 43, 44, 49, 51, 68, 

73, 83, 99, 100, 105, 128, 162, 171, 
195, 198, 199, 210-213, 219, 228 až 
232, 240, 241, 265, 274, 275, 282, 
300, 317, 328, 353-356, 360, 361, 
418, 424, 437, 523, 543, 548, 549, 
560, 600, 634, 652, 653 

Prut, řeka tvořící hranici mezi Mol
davskem a Besarábií - 37, 38, 91, 
157, 160, 282, 313, 317, 327, 332, 
333, 346, 417 

přístav sv. Mikuláše neboli Sejkatil 
(Nikolaja), černomořský přístav a 
pevnůstka na kavkazském pobřeží 
- 47, 54, 121,310; 442

Puerto de Santa Maria, přístav v Cádiz-
ském zálivu - 402, 500 

Pusterlarzo, město v Lombardii - 351 
Pyreneje, pohoří - 463 
Pyrenejskj poloostrov - 272, 345, 364, 

367, 400, 401, 427, 428, 457, 477, 
503,514,624 

Quebec, město v Kanadě - 226 

805 



REJST:!UK ZEMJ!.PISNÝCH NÁZVŮ 

Radovica, město v Rumelii - 229 
Rakousko - 17'-19, 28-31, 35, 37, 43, 

·44, 49, 51, 57, 58, 75, 76, 80, 90 až 
93, 99, 105, 118, 122, 124-131, 
134-136, 159, 162-164, 169, 170, 
173, 175, 178, 179, 181, 198, 199, 
203, 210-213, 215, 219, 220-224, 
228-232, 238, 240, 265, 274, 282, 
285-287, 293, 305, 306, 309, 311, 
312, 314, 315, 317, 322, 327-330, 
333, 339, 345-348, 353-356, 360, 
361, 375-379, 382-384, 395, 417 
až 419, 425-427, 457, 512, 524, 
545, 548, 560, 588, 595, 597-600, 
604-609, 634, 635, 637, 652 

Rasova, místo na Dunaji v Dobrudži -
298 

Razgrad, město v severním Bulharsku 
- 216, 337

Redut-Kale, pobřežní pevnost na Kav
kaze - 263 

Renfrew, hrabství ve Skotsku - 72 
Reni, místo při ústí Prutu do Dunaje -

411 
Retford (East-Retford), město v prů-

myslové oblasti Anglie - 71 
El Retiro, obec u Madridu - 343 
Réus, město v Katalánii - 365 
Revel (Tallin) - 559, 597 
Rhodos, ostrov v Egejském moři - 516 
Riga - 30, 437 
Rjazaňská gubernie - 601 
Rocroi, pevnost v severní Francii - 614 
Radosto (Tek.irdag), turecký přístav 

v Marmarském moři - 132, 133, 136 
Roclzdale, město v průmyslové části 

Anglie - 72 
Roman, město v severním Rumunsku 

- 327
Ronda, město v jižním Španělsku -

501 
Rostock, město v Meklenbursku - 284 
Ršava (Or�ova), pevnost na Dunaji na 

srbsko-rumunských hranicích - 222, 
327, 419 

Rudé mofe - 223 
Rumelie, turecký název pro Trácii a 

Makedonii - 47, 54, 60, 93, 13·2, 
134 

Rusko - 9-12, 14, 17, 18, 28, 29, 31, 
35, 37, 39-41, 43-45, 48-52, 57 až 
59, 65, 68-71, 74-76, 78, 82-84, 
87-91, 94, 95, 98, 100, 102-114, 
116, 120, 131, 133-137, 140, 161 až
165, 168-170, 173-175, 177-185, 
188, 191-193, 199-203, 206-208, 
210-213, 221-223, 227, 231-234, 
237-239, 248, 260, 262, 265, 267, 
275, 276, 279, 282, 285-287, 293,
294, 306, 309, 311, 313, 314-324,
326-335, 339, 345, 353-357, 360, 
361, 374, 376, 378, 380, 382-385, 
387, 388, 393, 396, '397, 407, 412,
417, 418, 421, 425-428, 436,437,
446, 447, 460, 503, 504, 515, 523, 
525, 548, 549, 557-561, 587, 590, 
594, 598-602, 608, 610-613, 615, 
617, 627, 629, 630, 632, 634-639,
642,643,646,652,661

Ruščuk (Ruse), město na Dunaji v se
verním Bulharsku - 60, 97, 2 f6, 
217, 294, 308, 362, 372, 391, 394, 
419,545 

Rye, město na jižním pobřeží Anglie 
- 72

Rýn - 31, 598, 601 

Řecko - 17, 19, 39, 91, 121, 131, 178, 
183, 208, 219-222, 224, 225, 228, 
235, 238, 239, 254, 276, 320, 321, 
363,367,516,517,524 

Řím - 32,276, 344, 352 

Sahara - 532 
Sainte Pélagie, pařížská věznice - 288 
Saint Maurice, místo v Savojsku - 351 

806 

REJST:!UK ZEMJ!.PISNÝCH NÁZVÚ 

Saint Omer, pevnost v severní Francii 
- 261

Salamanca, město ve středním Španěl
sku - 496 

San, přítok Visly - 339 
San Lúcar de Barrameda, španělský 

přístav v Cádizském zálivu - 462 
San Sebastián, španělský přístav v Bis

kajském zálivu - 369,441, 461 
Sardinie, ostrov - 99, 128, 351, 352, 

524 
sarmatské roviny - 40 
Saroský záliv (Sardský), v Egejském 

moři - 319 
Satory - 390 
Savojsko - 100, 351 
Sedmihradsko (též Transylvanie), území 

na západ od oblouku Karpat 
(v dnešním Rumunsku) - 76, 129, 
159,265,417,528,598 

Senegambie - 524 
Seret (Siret), přítok Dunaje - 160, 

294, 306, 307, 313, 335, 382, 394 
Sevastopol - 12, 17, 28-31, 36, 43, 

44, 46, 47, 55, 56, 68, 119, 121, 133, 
208, 236, 253, 254, 263, 265, 292, 
309, 313, 315, 317, 348, 350, 354, 
377, 379, 380, 385, 387, 388, 395, 
407, 408, 420, 442, 518, 527, 534, 
536-545, 547-549, 555-557, 560 
až 575, 585, 588-592, 594, 596, 
597, 612, 615, 649-652, 663

- Alexandrovská tvrz - 5 71 
- Karanténní tvrz - 565, 571, 573 
- Konstantinova tvrz - 539, 571, 572
- Severní pevnost - 534, 537, 562, 

563, 596, 612
- Severní strana - 544, 592, 651
- Telegrafní baterie - 5 71 
Sevastopolská zátoka, viz Velká rejda
Severní moře - 68
Sevilla - 368, 371, 400, 402, 464, 465 

až 467,474,476,482, 523, 657 

Sheerness - město na východním po
břeží Anglie - 96 

Sheffield, průmyslové středisko v Anglii 
- 285

Sibiř - 521 
Sicílie, ostrov - 351, 524 
Siero, město v severním Španělsku -

513 
Sierra Morena, pohoří ve Španělsku -

364, 501 
Silistra, město na dolním Dunaji - 61, 

215-217, 280, 281, 287, 292-297,
299-301, 303-308, 311-314, 317,
324, 327, 335-338, 361, 388, 391,
393, 396, 418, 441, 528, 531, 535,
539, 545, 563, 578, 586, 590, 591,
612, 635, 651

Simferopol, město na Krymu - 548, 
569, 596, 612, 651 

Sindh, území v Pákistánu - 627 
Sinop, turecký přístav v Černém moři 

- 12, 34-36, 39, 40, 45, 50, 55, 63, 
83, 84, 102, 106, 113,121,263,380,
387, 599 

Sión, vrch v Jeruzalémě, přeneseně 
celý Jeruzalém - 195 

Sitka (Baranov), ostrov Alexandrova 
archipelu u Aljašky - 226 

Skandinávie - 49 
Skotsko - 73, 82, 107, 142, 247, 255, 

277 
Skutari (Dskildar), část Cařihradu -

132, 264, 279, 309, 532, 594, 612, 
621, 622 

Skye, ostrov na západním pobřeží 
Skotska - 256 

Slatina, město na řece Oltu - 361, 
410 

Slavkov - 590, 596 
Sligo, hrabství a město téhož jména 

v Irsku - 208 
Slobo;:,ia, -město na Jalomitse ve vý

chodním Rumunsku - 327 
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Smolensk - 601, 602

Smolenská gubernie - 60 l

STTl)lrna (izmir), město v asijském Tu
recku - 220, 319

Sobrarbe, horský kraj v Pyrenejích -
483,489 

So.fia, Sofie - 61, 210

Soluňský záliv, u východního pobřeží 
Řecka - 134

Sora, město ve střední Itálii - 352

Southampton, město v Anglii - 357

Southwark, část Londýna - 71

Spojené státy americké - 37, 69, 105, 117,

118, 273, 326, 424, 429, 504, 509, 

520, 522, 524, 610, 627, 628, 630, 

633, 643, 644 

Srbsko - 31, 48, 57, 60, 93, 122, 134,

153, 178, 215, 223, 224, 355, 356, 

384, 425, 426, 630 

Staffordshire, hrabství v Anglii - 72, 633

Stambul, viz Cařihrad 
Stará Kastilie - 368

Stará tvrz, na Krymu severně od Se
vastopolu - 534, 537, 540, 544, 568

Stockholm - 49, 209, 237, 436, 520

Stockport, průmyslové město v Anglii -
138 

Strath, místo ve Skotsku na ostrově 
Skye - 256

Strathcarron, obec ve Skotsku - 257,

258 

Středozemní moře- 117,169,319

Suaso, obec ve Španělsku - 500

Suchum-Kale (Suchumi), přístav a bý-
valá pevnost na kavkazském pobřeží 
Černého moře - 263

Sulinské hrdlo; v deltě Dunaje - 351,

362, 420, 642 

Sumatra - 524

Sund, viz Ďresund 
Sussex, hrabství v jižní Anglii - 72

Sutorina, řeka ústící v boce Kotorské -
92 

808 

Svatá Helena, ostrov v Atlantském oceá
nu - 184

Sveaborg (Suomentinna), pevnost ve 
Finsku- 309,389,420,543

Sviltov, město na Dunaji v severním 
Bulharsku - 92

Swinemiinde (Swinoujscie), přístav 
v Baltském moři - 437

Sýrie - 193, 524

Syros, ostrov v Egejském moři - 225

Sejkatil, viz přístav sv. Mikuláše 
Siblak, ostrov v Dunaji východně od 

Silistry - 301

Stava, obec v Rumunsku - 410

Szesvik - 68, 252, 413, 437

Spane"lsko - 8, 19-22, 117, 131, 136,

140, 267, 274, 292, 324, 326, 341, 

344, 345, 350, 363, 367, 391, 397, 

400-405, 410, 423, 424, 427-436,

449, 451-464, 466-477, 481-484,

488-490, 493, 494, 496, 499, 502,

504-507, 509, 510, 512-518, 523,

524, 548, 552, 628, 632, 644, 657 až
660

Stétín - 284

Strasburk - 84, 100

Stjrsko - 606

Sumla (Šumen; dnes Kolarovgrad), 
město v severovýchodní části Bul
harska - 61, 96, 216-218, 293,

297,301,308,324,338,339,362,390 

Svédsko - 30, 44, 48, 49, 87, 105, 117,

209, 224, 237, 262, 282, 357, 389, 

421, 436, 437, 446, 461, 523 

Svýcarsko - 73, 630

Taganrog, pI-ístav v Azovském moři -
630, 636 

Targovilte (T!rgov¼te), město ve střed
ním Rumunsku - 215

Ta"agona, námořní pevnost v severo
východním Španělsku - 369

R.EJST:ll!K ZEMtPISITTCH NÁZVŮ 

Teherán - 34, 41, 48, 58

Tembleque, město v Kastilii - 353

Temle - 82, 96

Ténos, ostrov v Egejském moři - 225

Terst - 512

Teruel, město ve východním Španěl
sku - 402

Therapia, město v Turecku - 518

Thesálie, kraj v Řecku - 122, 132,

153, 178, 225, 239 

Tibet - 137

Tijlis (Tbilisi), hlavní město Gruzie -
47, 54, 310, 313, 520 

Tichý oceán - 226

Tire, město v Malé Asii - 516

Tiverton, město v jihozápadní Anglii -
71 

Toledo, město ve středním Španělsku 
- 343, 352

Tolosa, město v severním Španělsku -
369 

Tomošský prmmyk (Predealský), v Tran
sylvanských Alpách - 351

Top-Hane, předměstí Cařihradu - 51

Tordesillas, město v severozápadním 
Španělsku - 456

Torrej6n (Torrejón-del-Rey), město ve 
středním Španělsku - 370, 402

To"elobaton, město a pevnost v severo
západním Španělsku - 456

Torres Vedras [vysl. tóriš védreš], město 
v Portugalsku - 158

Tortosa, město na řece Ebru ve východ-
ním Španělsku - 434

Toskánsko - 169, 351, 524

Toulon, přístav v jižní Francii - 84, 95

Trácie, území ve východní části Bal-
kánského poloostrova - 178, 293

Trajánův val, náspy připisované Říma
nům v Dobrudži-216, 218, 294, 327

Transylvanie, viz Sedmihradsko 
Transylvanské Alpy (Jižní Karpaty) 

351 

Trapezunt (Trabzon), turecký přístav 
v Černém moři - 34, 121

Treviso, město v Benátsku - 512

Trident - 494

Trikala (Trikkala), město ve středním 
Řecku - 225

Tulcea [vysl. tulča], město v Rumun-
sku - 420

Tulská gubernie - 601

Tunisko - 178, 179

Turecko - 11, 12, 18, 19, 22, 28, 29, 31,

33, 35-37, 39-42, 45, 48, 50, 57, 

65, 68, 70, 76, 77, 87-94, 103 až 
113, 118, 120-122, 131-135, 153 

až 155, 161-167, 169-179, 181 až 
186, 188-192, 198, 199, 203, 204, 

206, 209, 210, 220-224, 228, 230 

až 233, 239, 251, 271, 275, 280 až 
282, 285, 305, 307, 309, 312-315, 

321-323, 328-331, 335, 344, 354

až 357, .363, 367, 372, 375-379,

382-384, 386, 390, 417-421, 426,

446, 451, 458, 460, 516, 517, 523,

524, 558, 593, 611, 630, 638, 651

Turin, město v severní Itálii.- 99,221,

346, 430 

Turmal- 36

Tutrakan nebo Turtukai, přístav na 
Dunaji proti ústí Ardžiše - 216,

301, 393 

Tver (Kalinin) - 232

Tylže (Sovetsk), město na řece Ně
menu - 460

Tyroly - 606

Uhry - 28, 31, 75, 76, 118, 128-130,

209, 212, 221, 275, 285, 286, 307, 

363,416, 421, 602,604, 605 

Uleaborg (Uleaborg), pobřežní město 
ve Finsku - 363

Ullapool, místo na západním pobřeží 
Skotska - 257

Ulster, severní část Irska - �6 
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Ureiti (Ure�ti), město v Rumunsku -
410 

Uruguay - 524 
Urziceni [vysl. urzičeň], město v Ru
. múnsku - 410 

Utrera, město v jižním Španělsku -
500 

Vaasa (Wasa), přístav v Botnickém zá
livu - 363 

Valaisko - 18, 19, 31, 35, 38, 60, 61, 
70, 74, 76, 83, 84, 91, 96, 104, 105, 
112, US, 132, 134, 153, 156, 157, 
159, 160, 165, 178, 181, 186, 199, 
215, 250, 275, 280-282, 294, 297, 
299, 305-307, 312-315, 321, 324, 
327-334, 345-348, 350, 353.,...,356,
360, 361, 375, 376, 378,. 382", 384,
386,387,389,395,410,411,417 až
419; 425, 426,.428, 515-518, 520 až
524, '527, 531, 545, 591, 629; 630,

. 638, 642
Valdepenas, město' vé středním .Španěl-

sku� 353 
Valen;ay, město a zámek · ve střední. 

Francii - 459 
Valencie - 353, 364, 368, 402,. 412, 

434, 460, 462, 475, 482, 493; 494, 
498, 502; 504,.509 

Valladolid, provincie a město ve Špa
nělsku - 343, 369, 455, 462 

Vallécas, městečko jižně od Madridu -
343 

Varna, přístav v Bulharsku-· 207, 217, 
218, 225, 264, 265, 280, 293, 301, 
305, 309, 357, 362, 372, 377, 386, 
390, 394, 396, 407, 420, 442, 517, 
518, 528, 531, 532, 535, 539, 544, 
554, 556, 564, 621, 622 

Variava - 32, 75, 96, 335; 418
," 

421, 
441, 559, 560, 635 

Velikije Luki, město v západním Rusku 
- 503

Velká rejda nebo Sevastopolská zátoka -
408, 537, 544, 576 

Velká Británi.e - 64, 102, 104, 161, 169, 
170, 173, 174, 200, 414, 466, 610, 
620, 629, 641-645 

Velká Rus - 601 
Velkj Belt, průliv mezi Severním a 

Baltským mořem - 49, 261, 519 
Vendée, departement v západní Fran

cii - 289 
Venezuela - 524 
Ventas del Espiritu Santo, obec u Madri

du - 342, 343 
Verona, město v severní Itálii - 136, 

158,217,351,427,428,483,553 
Vicalvaro, město ve středním Španěl

sku - 342,343,506 
Vicenza, město v severní Itálii - 346 
Victoria, britská kolonie v Austrálii -

208 
Vídeň - 19, 29, 33, 40, 44, 49, 50, 57 až 

59, 75, s1, 83, 87, ss, 91, 93, 9s; 
113, 120, 125, 126, 134, 135, 181, 
184, 212, 213, 228, 230-232, 238,. 

. 248, 285, 306, 314, 315, 317, 325,. 
329, 345-347, 354-356, 360 až 
363; 376, 383, 417, 425, 430, 509, 
595, 599, 609, 610, 634, 635, 638, 
652 

Vidin, město na Dunaji v severním Bul
' harsku - 60, 62, 132, 135, 157, 210, 

338 
Villalar (Li br.os), město ve Španělsku -

456 
Vilno (Vilnius), hlavní město Litvy -

601 
Visla � 559, 560 
Vitebsk - 60 I 
Vittoria, město v severním Španělsku 
' - _369 

Vladikavkaz, gruzínsky Dzaudžikau 
(Ordfonikidze) - 47, 55 

Vojenská hranice - 129 
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Volta (Volta Mantovana), město v Lom
bardii - 351 

Voryň, území v západním Rusku - 91, 
339, 559, 560, 601 

Voroněžská gubernie - 601 
Vjchodn{ Indie - 525, 610, 627 
Vjchodn{ Prusy - 602 

Wales, hornický kraj ve střední Anglii 
- 73, 226, 610

Walcheren, holandský ostrov v ústí 
Šeldy - 535 

Washington - 118 
Waterloo - 184, 268, 528, 538, 546, 625

Westbury, město v jihozápadní Anglii 

- 71
Westmeath, hrabství v Irsku - 72 
Whitby, město na severovýchodním 

pobřeží Anglie - 72 

Wi.irttembersko - 100 

rorkshire, hrabství v Anglii - 71 

Zakavkazsko - 313, 316 
Západnílndi.e- 525,632 
Západní Prusy, historický název území 

mezi Pomořany a Východními 
Prusy - 602 

Zaragoza, město v severovýchodním 
Španělsku - 326, 343, 369, 370, 
434, 451, 465, 469, 502, 509, 
515 

Zlatj roh, záliv v Cařihradu - 67 
Zorndorf, vesnice v Prusku - 569 

-<,abljak, pevnost v Černé Hoře na al-
bánských hranicích - 90, 240 

-<,eneva- 512 
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SEZNAM CIZICH SLOV 

ad octa - uložit po projednání ke 
spisům; odložit bez projednání, 
založit 

ad vocem - pokud jde o ... , co se týče 
akr - plošná polní míra (40,5 aru) 
al pari - v účetnictví výraz, který zna

mená, že tržní cena peněz, cenných 
papírů a deviz se rovná jejich jmeno
vité hodnotě 

alternativa - volba mezi dvěma mož-
nostmi (zpravidla protikladnými) 

antagonismus - nesmiřitelný protiklad 
anuita - pravidelná roční splátka 
apanáž - roční důchod členů panov-

nických a šlechtických rodin 
arbitráž - rozhodnutí sporu vybranými 

rozhodčími 
arogantní - domýšlivý, drzý, nadutý 
asignát - papírový peníz 
aspirace - snaha uplatnit se; nárok, 

úsilí 
axióm, axióma - základní poučka, která 

se přijímá bez důkazů; samozřejmá 
pravda 

ážio - přirážka k ceně drahého kovu 
vyjádřené v papírových penězích 

baterie - nejmenší jednotka dělo
střelectva (2 až 8 děl); také palebné 
postavení pro tato děla 

beneficium - kněžský důchod 

brešovad baterie - v pevnostní válce mi
nulého století baterie těžkých ( oblé
hacích) děl, která měla palbou pro
lomit hradby obléhané pevnosti 

brešování - bojová činnost k prolomení 
hradeb obléhané pevnosti; zpra
vidla se provádělo pomocí dělostře
lectva 

briga - dvoustěžňová plachetní loď 
brigantina - druh rychlé obchodní 

plachetní lodi 
burleskní - fraškovitý, hrubě komický 

cirkuláf - oběžník 
civilní Lista - panovníkův důchod od 

státu 
coup ďétat - státní převrat, puč 
coupure (vnitřní val, zářez) - v pev

nostním stavitelství opevnění, zdi, 
palisády a jiné stavby Ůmístěné za 
hlavním valem proto, aby na nich 
v případě prolomení hlavního valu 
bylo možno pokračovat v obraně· 
vnitřního prostoru 

de facto - ve skutečnosti, vlastně 
degradovat - zbavit hodnosti, sesadit; 

podceňovat, přisuzovat nižší vý
znam 

demonstrace - klamná bojová operace, 
která má zmást nepřítele 
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demontovad baterie - viz poznámku 
151 

denominace sruzení nominální hod-
noty cenného papíru na jinou hod
notu 

diadém - královská čelenka, koruna 
diagonála - úhlopříčka 
diecése - správní obvod, v jehož čele 

stojí biskup, biskupství 
diskont - úroková srážka z peněžní 

částky splatné později 
dislokace - rozmístění 
díván - turecká státní rada 
diverze, .- klamný, odlehčovllcí útok, 

směřující k rozptýlení nepřátelských 
sil a jejich odlákání od hlavního 
objektu 

doména - panství 
dragoman - v Orientě tlumočník (ze

jména u zastupitelských úřadů); 
průvodce cizinců znalý jazyků 

drachma - řecká mince 
dril - bezduchý vojenský výcvik 
ďaur, dl.aur_ - u muslimů hanlivé ozna-

čení jinověrce 

CTJ1bargo � zák_az dovozu nebo vývozu 
některého zboží; zabavení cizího 
majetku jako projev nepřátelského 
postoje; zákaz lodím opustit přístav, 
v němž kotví 

epigramatickj - úsečně vyj;idřující zá
važnou myšlenku 

epiteton - přívlastek, přízvisko 
esej - qienší literární forma, duchaplné 

pojednání o zajímavých otázkách 
eskadra - oddíl válečného loďstva 
eskadrona - taktická jednotka jezdec

tva ( jako rota pěchoty) 
etnografie - nároqopis, nauka o ději

nách, způsobu života a kultuře lidu 
určitého národa 

exaltados (nadšenci) -. radikáln.( křídlo 

demokratické strany ve Španělsku 
v první polovině 19. století 

exkomunikovat - vyloučit z církve 
expozé - úřední informativní výklad 

f aktótum - nepostradatelný člověk, 
něčí „pravá ruka" 

farthing - anglická drobná mince 
( čtvrtpenny) 

Jerman - úřední příkaz; v Turecku 
sultánovo nařízení 

.fiskálnf - daňový, určený pro státní 
pokladnu 

folkething - poslanecká sněmovna dán
ského parlamentu 

fortifikace - opevnění; též. opevňovací 
umění 

franckj - v muslimském prostředí: 
křesťanský, evropský 

fregata - rychlá trojstěžňová válečná loď 
fronta (též: čelí) - strana .šiku vojska, 

strana pevnosti nebo rozvinutá linie. 
vojska obrácená k nepříteli 

fúze - splynutí, sloučení 

galon - anglická dutá míra (4,541) 
glacis - šikmý ochranný násep před 

vnějším okrajem pevnostního pří
kopu (viz poznámku 151)

granát - (v 19. století Paixhansovy 
granáty) špičaté výbušné střely se 
zapalovačem (na rozdíl od plných, 
nevýbušných koulí) 

háret el-Jehúd (arabsky znamená „z1-
dovská ulice") - čtvrť v Jeruzalémě 

hemisféra ·- polokoule 
hidl.ra - arabsky: odchod Mohamedův 

z Mekky do Medíny r. 622 n. l.; po
čátek islámského letopočtu 

ha/mistr - představený všeho dvor
ského služebnictva; vysoký dvorský 
úředník 
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hospodar - starý titul moldavských a 
valašských vládnoucích knížat 

chiméra - přelud, mámení, vidina 

iluminace - slavI).ostní osvětlení 
imaginám{ - pomyslný, neskutečný, 

zdánlivý 
in/ant - španělský nebo portugalský 

korunní princ 
integrita - neporušenost, celistvost 
internovat - vykázat někomu nucený 

pobyt na určitém místě 
investitura - uvedení biskupa do jeho 

církevní hodnosti 

janičáři - vybrané sbory turecké pě
choty, známé svou krutostí 

junta {čti: chunta] - vládní orgán, 
výbor, vláda 

_jurisdikce - soudní pravomoc 

kamarila - dvorní klika; vlivná skupina 
osob působících na vládu. nebo na. 
významnou osobnost 

kapitula - sbor kněží při určitém 
kostele 

kapitulace - listiny propůjčující podda
ným evropských států vé východ-. 
ních zemích různé výhody a vý
sady 

kaponiéra - zděné opevnění, z něhož 
je možno bránit příkop palbou z pu
šek i děl 

kartáč - dělostřelecký náboj používa
ný proti pěchotě na krátkou vzdá
lenost ( do 600 kroků) ; byl naplněn 
množstvím malých kuliček 

kasematní dělo - lehké dělo pro boční 
palbu na příkop nebo pro postřelová
ní předpolí, umístěné v kasematě 

kasematovaná baterie - pevnostní baterie . 
umístěná v kasematách 

kasematy - pevné stavby, odolné proti 
dělostřelecké palbě, používané v pev
nostech a na lodích jako stanoviště 
pěchoty, dělostřelectva nebo jako 
obytné prostory a zásobárny 

kasuista - stoupenec právní metody, 
která řeší různé otázky případ od 
pi'.-ípadu; přeneseně: ten, kdo pře
krucuje a chytrácky oduvodňuje 

katastr - soupis pozemkového majetku, 
původně pro vyměření pozemkové 
daně 

klauzule - dodatek, doložka, poznám-. 
ka 

komlurstv{ - hodnost komtura, tj. vyso
kého hodnostáře církevního rytíř
ského řádu 

konkláve - uzavřené shromáždění 
konskripce - odvádění k -vojsku ne na 

základě všeobecné branné povin-s 
nosti, ale tak, že při každé vjzvě po
skytují jednotlivé oblasti určitý po-' 
čet branců podle počtu obyvatel 
(např. v minulém století v Rusku)' 

konsoly .- sjednocené státní dluhopisy 
kontoár - pisárna 
kontraband - zboží podloudně dopra-

vované. přes hranice 
kontreskarpa - viz poznámku 151

kontribuce - daň, dávka 
kontroverze - spor, střetnutí protichůd

ných názoru, sporná otázka 
konvence - dohoda, ujednání {zejména. 

mezinárodní) 
konverze - přeměna 
korektiv - opravující, vyrovnávající či

nitel 
kornet - nejnižší důstojnická hodnost 

v jezdectvu 
kortesy - ve středověku stavovské sně

my ve Španělsku; v 19. století vo
lený zastupitelský orgán (parla
ment) 
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korunová hradba - opevnění ve vnější 
·části pevnostního systému, má v pů
dorysu podobu koruny; skládá se ze
dvou celých baštovaných soustav, tj.
čelně i z týlu vždy dvě polobašty a
jedna bašta mezi nimi

korveta (šalupa) - jednostěžňová pla
chetní loď 

k6tovat - stanovit cenu zahraniční 
měny a cenných papírů 

kulminalní - vrcholný 
kurtina - viz pmmámku 152 
kvarter - anglická dutá míra (290,791) 
kvintesence - tresť, výtažek; přeneseně 

- podstata, jádro
kvitance - písemné potvrzení o přijetí 

peněz 

lakonickj - stručný, úšečný 
landlord - pozemkový vlastník, velko

statkář v Anglii 
landsthing - Horní sněmovna dánského 

parlamentu 
legitimita - zákonnost, oprávněnost 

(např. nároků na trůn) 
letargie - strnulost, netečnost, chorobná 

spavost 
licenciát - v starší době akademická 

hodnost 
lukulské hody - bohatá, přepychová 

hostina (podle starořímského boháče 
Luculla) 

luneta - viz poznámku 152 

maronité - křesťanská církev v Liba
nonu a Sýrii 

melodramatický - zde: pohnutý, vzru
šený 

memorandum - pamětní spis, písemná 
zpráva 

metropole - hlavní město 
metropolita - arcibiskup v hlavním 

městě církevní provincie 

milice - vojenská organizace ozbroje
ných občanu k obraně vlasti (domo
brana) 

minéři (podkopníci) - ženijní jednotky 
provádějící podkopy a minování 

mise - veřejné poslání, úkol (politický, 
diplomatický apod.) 

moniteur - oficiální list (podle fran
couzského vládního orgánu „Le 
Moniteur universel") 

motivace - odůvodnění 
muftí - církevní a právní úředník 

u muslimů
munice - střelivo a ostatní výbušniny 
municipální - městský 
municipium - ve starém Římě město 

nebo obec s plnou nebo částečnou 
samosprávou 

muJketa - stará dlouhá hladká puška 
(zpravidla s doutnákovým zámkem) 

navigaln{ - plavební 

obligace - závazek, dlužní úpis 
ofici6zně - poloúředně 

pádišáh - vládce, titul tureckého sul
tána 

pair - příslušník politicky privilego
vané vysoké šlechty 

panslavismus - hnutí usilující o sjedno
cení všech slovanských národů 

parapet - nízká zídka, předprseň 
park - soubor dopravních prostředků 

a materiálu vojska nebo vojenské 
části, též místo, kde je uložen 

patent - úřední listina s mocí zákona 
patrimoniální - panský, vrchnostenský 
piastr - turecká peněžní jednotka 
pionýři - vodní ženijní vojsko (ponto-

nýři) 
pitoreskní - malebný 
polygonální - mnohoúhelníkový 
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pontonýři (mostaři, pionýři) - ženijní 
jednotky zajišťující přepravu přes 
vodní toky (stavba a opravy mostů, 
přeprava na člunech) 

preambule - úvodní článek (např. 
smlouvy) 

prebenda - důchod spojený s církevním 
úřadem, výnosný úřad 

precedens - případ, podle kterého se 
rozhodují další obdobné případy 

premisa - předpoklad 
prerogativ - výsada, výhradní právo 
pretendent - nápadník trůnu 
pretorián - člen císařské tělesné stráže 

ve starém Římě; oddaný stoupenec; 
příslušník privilegované vojenské 
kasty 

primas - arcibiskup 
prohibiční systém - soustava ochranných 

cel a zákazů dovozu určitých druhů 
zboží s cíleIIJ. podpořit rozvoj domá
cího průmyslu apod. 

prokonsul - ve starém Římě jedna z nej
vyšších státních funkcí; místodržící 

pronunciamiento - prohlášení, povstání; 
vojenský puč 

proskribovat - dát do klatby, vyhlásit 
- za psance

puma (též: bomba) - dutá, kulatá
dělostřelecká střela, plněná prachem 
a opatřená doutnákem, který byl 
před výstřelem zapálen; pumy se 
vystřelovaly z moždířů (obdobné, 
ale lehčí střely, vystřelované z houf
nic, se nazývaly duté nebo výbuJné 
koule) 

radl.ab - sedmý měsíc muslimského 
kalendáře 

rája - křesťanští poddaní v Turecku 
réduit _: pevnůstka v soustavě polního 

opevnění; sloužila často jako opčrný 
bod 

reduta - samostatné menší opevnění 
v systému pevnosti nebo polního 
opevnění; měla podobu mnohoúhel

. níku s předprsní a příkopem a slou
žila ke kruhové obraně 

reglementy - soubor vojenských řádů 
a předpisů 

rekapitu/11ce - zopakování, shrnutí 
rekognoskace - průzkum 
rekvizice - zabrání, zabavení 
reminiscence - vzpomínka, ohlas 
renta - bezpracný důchod z majetku, 

výnos 
reskript - výsostný list, dekret, výnos 
rusofilský - nakloněný Rusku 
rusofobie - strach z Ruska, nenávist 

k Rusku 

saldo - v účetnictví rozdíl mezi sou
čtem zápisů na straně „Má dáti" 
a na straně „Dal" 

sankcionovat - schválit, potvrdit 
sarkastický - jizlivý, kousavý 
saturnálie - starořímské lidové slav

nosti k poctě boha Saturna, kdy si 
byli všichni rovni; přeneseně: roz
pustilé radovánky 

sejf - ohnivzdorná nebo pancéřová 
schránka v bankovních trezorech 

sekvestrace - vnucená správa 
serasker - v Turecku vrchní velitel 

některé vojenské výpravy; též mi
nistr války 

servilnost - podlézavost 
scholastický - strnulý, vyznačující se 

neplodným mudrováním, puntič
kářský, neživotný 

sinekura - bezpracný důchod, výnosný 
úřad 

soaré - společenský večírek 
stagnace - váznutí, ustrnutí; období 

ustrnutí výroby 
status - stav, postavení, stanovy 
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subalterní - podřízený 
substituce - zastupování; doplňování 

(vojska) a prostředky k tomu 
Sulioté - albánský kmen v Epiru (v se

verním Řecku) 
suspendovat - zrušit platnost, zasta

vit nějakou činnost, zbavit úřadu, 
hodnosti 

suspensivní veto - odkladné veto, tzn., 
že otázka, proti níž bylo vzneseno 
odkladné veto, nesmí přijít po urči, 
tou dobu na pořad jednání 

suverén - panovník, svrchovaný vládce 
synod � církevní sněm 

Jejclt-iil-islám - nejvyšší hodnostář 
v muslimské církvi 

škuner - rychlá štíhlá plachetnice 

Ter.leum - slavná děkovná mše 
trade-uniony - odborová sdružení v An-

glii 

trén - vozatajstvo; de7ostřeleckj trén - -
kolesny·a přípřeže pro přepravu děl; 
též dělostřelectvo vůbec (při pře
pravě a mimo bojové nasazení) 

úde7y - v carském Rusku statky, je
jichž výnos připadal členům carské 
rodiny 

verbální n6ta - forma diplomatické ko
respondence (bez zdvořilostních.for
mulí a podpisu) 

v6tum - hlas, projev, hlasování 

yárd- anglická délková míra (0,914m) 

žargon - jazykové zvláštnosti určité 
společenské vrstvy; hantýrka 

liro - převod pohledávky z jednoho 
účtu na druhý 
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